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املرتجم  مقدمة 

فة ىذا الكتاب الدكتورة لوسي مَت، وىي ابحثة متبحرة ُب مؤل
األنثروبولوجيا االجتماعية. وقد زبرجت من جامعة كمربدج ٍب اشتغلت 

ندف للعلـو االقتصادية، وىناؾ اتصلت ابلعامل ابلتدريس ُب معهد ل
األنثروبولوجي الكبَت مالينوفسكي الذي أثر ُب اذباىاهتا العلمية أتثَتا كبَتا 
فهو الذي دفعها إىل التخصص ُب األنثروبولوجيا االجتماعية، وأاثر 

وقد بدأت أحباثها بدراسة اعبماعات  اىتمامها بدراسة اجملتمعات البشرية.
ة، وؽبذا الغرض قامت برحبلت إىل غاان ونيجَتاي ونياسبلند وىناؾ اإلفريقي

درست تلك اعبماعات على الطبيعة، وكتبت عن اغبياة الوطنية األصلية 
وعما وبدث ىناؾ من تطور، وأصدرت ُب ذلك عدة مؤلفات منها 
السياسات الوطنية ُب إفريقيا، دراسات ُب األنثروبولوجيا التطبيقية واغبكم 

 .البدائي

أما كتاهبا"أمم جديدة" فقد صبعت فيو بُت أقاليم ـبتلفة من العامل 
وإف كاف أكثر اىتمامها منصبا على إفريقيا، وقد عنيت بتحليل األحواؿ 
االجتماعية ُب كثَت من األمم والشعوب وخاصة ما هبري ُب األسرة والقبيلة 

من اؼبناطق وُب القرية واؼبدينة، وما وبدث من ىجرة بُت الريف واغبضر، و 
اؼبزدضبة ابلسكاف إىل اؼبناطق األقل سكاان ومن الببلد الفقَتة إىل الببلد 

 اليت تتوافر فيها فرص اغبياة ووسائل صبع اؼباؿ.
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وذبري اؼبؤلفة موازانت كثَتة بُت اجملتمع ُب الدوؿ اؼبتخلفة واجملتمع 
ب من ُب الدوؿ اؼبتقدمة. وُب الوقت نفسو ربذر الباحثُت من علماء الغر 

اغبكم اػباطئ الذي يبٍت على اآلراء الرجعية، وُب ذلك تقوؿ: "ليس لنا 
أف نرى أف اجملتمع الغريب لو ُب اغبياة طريق أظبى خلقيا ألف بعض مواليد 

 القارة األوربية ؽبم قدر من السمو اػبلقي".

وتنبو الكاتبة إىل ما ُب االذباىات الغربية من أخطار إذ تقوؿ: 
ثلي السلطة األوروبية اعتقاًدا ال ىبتلف ُب سذاجتو عن "يعتقد معظم فب

عقيدة رعاايىم أف القواعد القانونية اليت شبوا على احًتامها، وكذلك 
األساليب اليت اعتادوا أف يروىا متبعة ُب تطبيق تلك القواعد، ىي القواعد 

واآلف وقد زبلص معظم  الصحيحة الوحيدة، وأهنا العدالة اغبقة الوحيدة.
امل من االستعمار فمثل ىذا القوؿ سيبقى دليبل اترىبيا يثبت ما كاف من الع

 اؼبستعمرين من تقدير خاطئ ألحواؿ األمم اليت كانوا وبكموهنا.

وقد عنيت الكاتبة بدراسة األسرة اإلفريقية واألسرة ُب قارات 
أخرى، وشرحت أنبية رابطة القرابة وتكلمت عن نوعُت من اجملتمعات 

ع األبوي واجملتمع األمومي ونبا نوعاف من اجملتمعات يعرفهما كل ونبا اجملتم
من يدرس علمي االجتماع واألنثروبولوجيا، وكذلك أوضحت مظاىر 

 التعاوف اليت ال حصر ؽبا بُت األسرة واجملتمع.

وحاولت الكاتبة أف تعطي صورة حية للزواج، وىي تفسر عادة 
بقوؽبا إف انتقاؿ العروس وىي  اإلفريقيُت ُب تقدًن اؼباشية كمهر للعروس



 5 

اؽبدية اليت يقدمها أىل العروس إىل الزوج يقابلها انتقاؿ اؼباشية إىل أىل 
العروس، وأشارت إىل أف ذلك العمل ليس من اؼبعامبلت التجارية، كما 

وذكرت الكاتبة ما ىناؾ من تقاليد خاصة بتقدًن اؼباشية ُب  تصور بعضهم.
ت عقدة الزواج فإف اؼباشية ذبب إعادهتا، ولكن الزواج، وقالت إنو إذا اكبل

إذا كانت الزوجة قد أقببت أطفاال فإف الزوج ال يطلب رد العدد الكامل 
من اؼباشية. وقالت عن أنبية األطفاؿ: "إف أىل الزوجة إبعطائهم زوجة 
للرجل، إمبا يقدموف أعظم خدمة فبكنة ألهنم أعطوه الوسيلة اليت هبا 

سلو" ٍب قالت "ُب مثل ىذه اجملتمعات تكوف اؼبرأة يستطيع أف يواصل ن
 سلعة قابلة للمبادلة".

وإذا كاف ىذا الكبلـ يصح ابلنسبة ؼبا كانت عليو إفريقيا ُب الزمن 
اؼباضي، فإف اغباؿ قد تغَت ُب األايـ اغباضرة فقد هنضت اؼبرأة اإلفريقية 

عماؿ التجارية ُب الدوؿ اؼبستقلة وأخذت تقبل على التعليم وتشتغل ُب األ
وتذكر  وىي سائرة ُب طريق التحرر من التقاليد العتيقة واػبرافات البالية.

الكاتبة ُب مواضع ـبتلفة أثر االستعمار ُب اغبياة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية ُب األقطار اليت خضعت لبلستعمار زمنا طويبل، وذكرت أف 

ثر من آاثر التكالب على اغبدود السياسية اغبالية ُب إفريقيا ىي أ
االستيبلء على تلك القارة، وؽبذا ىناؾ اختبلؼ كبَت بُت اغبدود السياسية 
واغبدود اللغوية واغبدود العنصرية. وكانت أسوأ أعماؿ االستعمار تسخَت 
العماؿ ُب أعماؿ اؼبناجم واؼبزارع وإنشاء الطرؽ. وىذا العمل قد حـر 

العدد الذي ذىب ضحية اؼبعاملة  الزراعة من اليد العاملة، فضبل عن
 السيئة وسوء التغذية. 
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وقد انتهى عهد السخرة منذ سنوات ولكن حل ؿبلو نظاـ العقود 
اليت يضطر العماؿ إىل توقيعها بسبب حاجتهم اؼبلحة إىل اؼباؿ، وأشارت 
الكاتبة إىل أف بعض اغبكومات كانت تتخذ أساليب غريبة للضغط على 

مل وفق تلك العقود، ومن ذلك زايدة الضرائب العماؿ حىت يقبلوا الع
على القرى حىت يضطر الشباف إىل العمل ابألجر للحصوؿ على ماؿ 

 يدفعونو كضرائب.

وذكرت الكاتبة أف اؼببشرين كانوا يساعدوف اؼبستعمرين أبف يبثوا ُب 
أذىاف اإلفريقيُت أف من اػبَت ؽبم أف يبقوا اتبعُت لؤلوربيُت، وقد حاوؿ 

خلق تفرقة بُت الذين ينضموف إىل كنائسهم ومن يبقوف على  اؼببشروف
دينهم األصلي، وقد قبح اؼببشروف ُب ضم كثَت من أىل الطبقة اؼبتعلمة إىل 
تلك الكنائس. ولكن مساوئ االستعمار بلغت ُب بعض اغباالت حدا 
دفع بعض اؼببشرين إىل الشكوى واالحتجاج كما حصل ُب الكونغو وُب 

 جنوب إفريقيا.

وقد ظن اإلفريقيوف ُب أوؿ األمر أف اؼببشرين هبيئوهنم برسالة 
ترفعهم إىل مستوى البيض، ولكنهم سرعاف ما زالت الغشاوة عن أبصارىم 
ووجدوا أف تعاليم اؼببشرين ال جدوى ؽبم منها، وؽبذا قاـ من اإلفريقيُت 

ية بُت آف وآخر من يدعو الناس إىل تعاليم جديدة ذبمع بُت تعاليم اؼبسيح
قاموا يبشروف بعصر ذىيب  وبُت مطالب األمم اإلفريقية ُب معاشهم.

وخبلص من الظلم والشقاء. وقامت كنائس إفريقية مستقلة عن اؼبسيحية 
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الغربية ولكن االستعمار مل يًتؾ زعماء ىذه الكنائس بل أودعهم السجوف 
 وقد ذىب اثناف منهم ضحية الرسالة اليت كانوا يدعوف إليها.

الكاتبة صورة جملتمعات ُب دور االنتقاؿ من اغبياة البدائية إىل تعطينا 
اغبياة العصرية وىذا التطور يؤثر ُب كثَت من مظاىر اغبياة، ومن أمثلة ذلك 
انتقاؿ العماؿ من اؼبناطق الريفية إىل اؼبناطق الصناعية حيث يعملوف ُب 

خرى ُب مواسم اؼبناجم واؼبصانع، وقد ينتقل العماؿ من منطقة زراعية إىل أ
ومن أمثلة ىذا التطور انتقاؿ األرض الزراعية  معينة وخاصة موسم اغبصاد.

من نظاـ اؼبلكية اؼبشًتكة إىل نظاـ اؼبلكية الفردية، ويتبع ذلك ُب بعض 
األحياف ظهور زراع إقطاعيُت ؽبم سلطة كبَتة كما يتبع ذلك أف مبلؾ 

الفردية، وىذا يؤدي إىل األراضي يغرقوف ُب الدين معتمدين على اؼبلكية 
 ضياع األرض الستيبلء الدائنُت عليها.

ومن األمثلة أيضا دخوؿ النقد ُب اؼبعامبلت اليت كانت ذبري فيما 
مضى بغَت نقد وخاصة مهر الزوجة فبعد أف كاف اؼبهر يدفع عينا أصبح 

وما يزاؿ الناس ُب جنوب شرقي آسيا وُب إفريقيا يلجئوف إىل  يدفع نقًدا.
اح من أجل معرفة الغيب والتماس الشفاء من األمراض، وتقاـ ىناؾ األرو 

معابد للمتاجرة بعقائد عامة الناس. ووبتفظ الناس ُب ـبتلف اجملتمعات 
بكثَت من شعائرىم الدينية ويقيموف اغبفبلت التمثيلية اليت تتصل ابلعقائد 
 الدينية القديبة ويعتقدوف ُب السحر ويلتمسوف اؼبعونة من السحرة

والدجالُت ُب الوقت الذي أخذ التعليم اغبديث ينتشر ُب ـبتلف أكباء 
 العامل.
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وترى الكاتبة أننا ُب حاجة إىل مزيد من البحث ُب أمر القوى اليت 
تدفع إىل التغيَت االجتماعي، الذي يتوغل ُب نظاـ اغبياة. كما أننا ُب 

ذا يقتضى  حاجة إىل تقصي مواضع االحتكاؾ ُب اجملتمعات اؼبختلفة، وى
كثَتا من التحليل للعبلقات االجتماعية. وقد قدمت اؼبؤلفة ُب كتاهبا 
أمباطا من ىذا التحليل متنقلة بُت إفريقيا وآسيا واحمليط اؽبادي وأمريكا، 
وؽبذا فإف كتاب "أمم جديدة" يعًت مرحلة مهمة ُب دراسة العلـو 

 اإلنسانية.
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 املقدمة

قرف العشرين، أف غالبية األمم من األحداث اعبوىرية ُب منتصف ال
اليت ظلت أثناء القرف التاسع عشر ربت اغبكم االستعماري، برزت إىل 
ميداف االستقبلؿ السياسي. وقد كاف تفوؽ أوراب ُب ميداف اؼبعرفة 
التكنولوجية ىو السبب فيما بلغتو من التوسع السياسي، كما أف ىذه 

 (2)وارد اؼبادية لؤلقاليم اؼبداريةاؼبعرفة ذاهتا مكنت األوربيُت من تنمية اؼب
وإدخاؽبا ُب نظاـ االقتصاد العاؼبي، وال يبلك اغبكاـ اعبدد ؽبذه األقاليم 
إال أف يواصلوا السَت ُب ىذا الطريق بل إهنم يطمعوف ُب تعجيل خطواتو، 
وىذه العملية ليست ُب جوىرىا أكثر من زايدة ُب حجم العمليات 

بغَت اتساع ُب العبلقات السياسية  االقتصادية، ولن يتيسر ىذا
 واالجتماعية.

وموضوع ىذا الكتاب ىو ما ؽبذا التوسع من أثر ُب اجملاالت اغبيوية 
اؼبختلفة للجماعات اليت سبارسو، وىناؾ ؾبموعة كبَتة من الكتب تبحث 
ُب التغيَتات اليت طرأت على عادات الشعوب غَت األوربية بسبب اتصاؽبا 

اليت سيطرت على تلك الشعوب. وقد بدأ ىذا االتصاؿ ابألمم األوربية، 
بطبيعة اغباؿ قبل أف يكوف لؤلوربيُت ذلك التفوؽ الفٍت اؽبائل الذي 

 حصلوا عليو عندما استخدموا اآلالت ذات القوى احملركة.
                                                 

فهي اليت تقع على جانيب خط األقاليم اؼبدارية ىي اليت تقع بُت اؼبدارين أما االستوائية ( 2)
 .اليم اؼبداريةوبديهي أف األقاليم االستوائية جزء من األق ْ  7، 55االستواء على بعد ين 
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على أنو قبل الثورة الصناعية مل يكن األوربيوف يشعروف حباجة 
ضبل عن أهنم مل تكن لديهم القدرة شديدة إىل التدخل ُب حياة اآلخرين، ف

للقياـ هبذا العمل، ومعظم ىذه الكتب تبدأ أبف تفرض أنو عندما يتصل 
شعب بعادات شعب آخر ىبتلف عنو كثَتا، فإف الشعب األوؿ سيقبل 
بعض عادات الشعب اآلخر ويرفض بعضها. وىو عند ذلك ينقح أو 

من التهذيب، ولكنو  يعدؿ فيما يقبلو منها، وىذا األسلوب وبتمل الكثَت
دائما يفًتض أننا ُب ىذا العمل نعاِب لغًزا من ألغاز الصور اؼبركبة من 

 أجزاء. 

وكأف السلوؾ الذي سبتلكو صباعة اعتبارية من السكاف صورة مركبة 
من أجزاء، وأف تلك اعبماعة تقرر ما إذا كانت تستبدؿ جزءا من الصورة 

لبحث ىو ما هبئ عن طريق جبزء من صورة أخرى، وىذا األسلوب ُب ا
 دراسة "الثقافة".

أما األسلوب الذي اخًتتو للبحث فهو أسلوب دراسة "اجملتمع"، 
وىذا األسلوب اآلخر يقودان إىل طريقة ُب النظر إىل األمور اعبارية ربت 
أبصاران ـبتلفة كل االختبلؼ، فإف اؼبرء إذا نظر إىل اجملتمع على أنو مكوف 

بطهم حقوؽ وواجبات مشًتكة، وؽبم حق االختيار، من صباعة من الناس تر 
إذا فتح ؽبم ابب االختيار، ويبارسوف ما فيو مصلحتهم، على حد فهمهم 
ؽبا، ويتهربوف من التزاماهتم إذا اطمأنوا إىل أف األمر لن ينكشف، فإف اؼبرء 
يستطيع أف يرى أف الطريق إىل اجملتمع الكبَت ليس إال التوسع ُب اجملاؿ 

لبلختيار، وذلك ىبلق مواقف جديدة تصحبها فرص جديدة.  اؼبوجود
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ولكن االختيار ُب جوىره ليس من العادات اؼبختلفة أو أساليب اغبياة 
اؼبتباينة، إمبا ىو اختيار بُت سلطة شيخ القرية وسلطة صاحب العمل، أو 
بُت ؾبتمع ربكمو رابطة القرابة أو السن وآخر ربكمو الكنيسة أو نقابة 

أو بُت االعتماد على قطعاف العائلة أو السوؽ للحصوؿ على العماؿ، 
 اؼباشية. 

وطبيعي أف الدخوؿ ُب عبلقات جديدة يًتتب عليو تغيَتات ُب 
األساليب اليت تعلن عن وضع جديد؛ فالكاتب الذي يعمل ُب مكتب ما، 
عليو أف يبدو ُب ملبس أنيق، وىو من جانبو يرغب ُب ذلك، ولو أنو ليس 

وؿ دوف أدائو العمل بنفس اعبودة، إذا حضر إىل مكتبو البسا ىناؾ ما وب
رداًء من ورؽ األشجار وأليافها. ووبدث ُب بعض األحياف أف يعمد زعماء 
بعض الدوؿ اعبديدة إىل اتباع أساليب تقليدية ُب أهبة مظهرية، كما يفعل 

ىل الدكتور نكروما عندما كاف يظهر أماـ اعبمهور ُب اؼببلبس التقليدية أل
غاان، ولكن ىذا ال يغَت شيئا من األمر الواقع وىو أف عبلقتو بسكاف غاان 

 شيء جديد ُب اترىبهم.

والدخوؿ ُب عبلقات جديدة كثَتا ما يقتضي إنباؿ عبلقات قائمة، 
فالذين يدخلوف اجملتمع الكبَت كأجراء أو مزارعُت ذباريُت أو كمعلمُت أو 

اعبديد يتطلب منهم سلوكا ال  رجاؿ سياسة، كثَتا ما هبدوف أف دورىم
يتفق مع اآلماؿ اليت يعقدىا عليهم أبناء عمومتهم، أو أصحاب السلطاف 
التقليدي. أما أولئك الذين يظلوف ُب نطاؽ اجملتمع الصغَت، فإهنم ينكروف 
عليهم كل تغيَت يكوف ُب غَت مصلحتهم، وقد يظهروف استياءىم فبن 
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صارع ُب القيم، وعلى الناس أف يستولوف على الفرص اعبديدة، فهناؾ ت
يوازنوا بُت فقداف االحًتاـ ُب بعض الدوائر، وما ينالوف من خَت مادي 

 وغَت مادي ُب عبلقاهتم اعبديدة. 

وقبد مشاكل أخرى، سببها أف الناس ال يعرفوف كيف يقدروف 
العواقب أو اؼبزااي اؼبًتتبة على اختياراهتم ُب اؼبواقف اعبديدة، على أف 

ات اليت أسفرت عن التغَتات اغبالية ىي نفس العمليات اليت أبقت العملي
اجملتمعات الصغَتة فيما مضى على حاؽبا غَت اؼبتغَت نسبيا: تلك ىي جرى 
الفرد وراء منفعتو الذاتية ضمن إطار من التوقعات االجتماعية اليت 
يستجيب ؽبا األفراد، إما ابلرضا أو ابؼبعارضة حسب ما هتوى نفوسهم. 

ف ىذا التفسَت ؼبا هبري ُب العصر اغباضر من تغيَت اجتماعي ُب األقطار وإ
"اؼبتخلفة" قد يساعد على تعليل الصعوابت اليت تواجهها عند وضع 
مشاريع لتحسُت الكفاية الفنية، سواء ُب ميداف اإلنتاج، أو ُب ميداف 

كا اػبدمة العامة، وليس ىذا التفسَت ؾبرد تعليبلت ؼبقاومة التغيَت سبس
ابلتقاليد أو األمباط القائمة، بل إنو ليذىب إىل أعمق من ذلك، كما أنو 
يتجنب بعض االقًتاحات اػبطَتة، اليت تستمد من نظرايت استمرار 
األمباط التقليدية، كأف تفًتض أف التعاوف، أو بعض األشكاؿ السياسية 

بطبيعتو" ما اػباصة، ىي "بطبيعتها إفريقية". فكثَت فبا يصفونة أبنو "إفريقي 
ىو إال خاصية من خصائص اإلمكانيات احملدودة اؼبتاحة للمجتمعات 

 البدائية تكنولوجيا.
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ووباوؿ ىذا الكتاب أف يفسر ُب ؾباؿ التوسع ُب العبلقات 
االجتماعية، التغيَتات اؼبميزة، واعبارية ُب اؼبيادين االجتماعية الكربى، 

اث السائرة عن التغيَت ويتصل هبذا التفسَت أف نفحص كذلك بعض األحب
 االجتماعي كمشكلة عامة. 
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 الفصل األول

 أمه يعاد تلوييَا

التغَت ُب  -اجملتمعات الصغَتة واجملتمعات الكبَتة 
مصادر  -األنظمة الفنية األساسية  -التكوين االجتماعي

نتائج فبيزة  -فبيزات اجملتمع الصغَت  -النفوذ الغريب 
 للنفوذ الغريب.

اب ؿباولة لتحليل طراز التغيَت ُب بناء اجملتمع، فبا وبدث ُب ىذا الكت
الوقت اغباضر، ُب قسم كبَت من العامل، وىناؾ ؿباوالت جادة ذبرى ُب 
الوقت اغبايل لرفع مستوايت اؼبعيشة ُب أقطار يصفوهنا حينا "ابؼبتخلفة"، 

نتاج ويصفوهنا أحياان على سبيل األمل "ابلنامية"، وذلك ابزباذ وسائل اإل
اليت اخًتعت ُب العامل الغريب، وقد وضع زعماء تلك األقطار دفع عجلة 
اإلنتاج نصب أعينهم، وىو ما بدأه أولئك الذين مكنتهم سيطرهتم على 
القوة اآللية، من توسيع دائرة عبلقاهتم االقتصادية والسياسية، حبيث 

لديها  تشمل العامل كلو، وأف ينظموا اإلنتاج الواسع ُب أقطار مل تكن
إمكانيات للقياـ بو. وقد يدىش أولئك الذين ليست ؽبم خربة ابلعمل 
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عندما هبدوف أف  (2)الذي يقـو بو رجاؿ علم األنثروبولوجيا االجتماعية
ىذا ىو ؾباؿ حبثنا، فما زالت لنا شهرة كسبناىا ألنفسنا ُب الزمن اؼباضي، 

حبثنا ُب األمم النامية وىي أننا هنتم ابعبماعات البدائية وحدىا، وأننا نوجو 
إىل تلك اؼبظاىر اغبيوية اليت تسعى تلك األمم للتخلص منها. ولكن تلك 
الشهرة إمبا ترجع ُب اتريخ دراستنا إىل عهد مضى عليو زمن طويل؛ ففي 
القرف التاسع عشر كاف اؼبطلوب من رجاؿ األنثروبولوجيا أف يلقوا ضوًءا 

سروا كيف تطور اإلنساف من تلك على اغبالة البدائية لئلنساف، وأف يف
اغبالة إىل اغبالة اليت كاف عليها اإلنساف ُب غرب أوراب وُب أمريكا ُب ذلك 

 الوقت. 

وقد كانت الدراسة ُب ذلك العهد مركزة على ما تيسر من مباذج 
بدائية مل سبس نسبيا، وعلى مظاىر اغبياة اليت ال تدين بشيء إىل تعاليم 

اد السلع اؼبصنوعة أو إىل سياسة السلطات اؼببشرين، أو إىل استَت 
اؼبستعمرة، وقد كاف التواتر الذي يعتمد على ذاكرة عجائز القـو من 
أنفس اؼبصادر عبمع اؼبعلومات. ولكن قد مر زمن طويل منذ أف شرع 
رجاؿ األنثروبولوجيا االجتماعية ُب االىتماـ ابجملتمعات البادئة ُب عامل 

ا قد هتيئ لنا تصوره عن ماضينا السحيق، ولكن التكنولوجيا، ال من أجل م
من أجل تلك اجملتمعات ذاهتا. يهمنا اليـو أف نعرؼ كيف ينظم القـو 

                                                 

فهم كائنات حية " أو علم اإلنساف ىو دراسة البشر بوصanthropologyعلم األنثروبولوجيا "( 2)
ُب اجملتمع. ؽبم خصائص سبيز صباعة بشرية خاصة عن صباعة أخرى أما األنثروبولوجيا 

 االجتماعية فهي تطبيق ىذه الدراسة على اجملتمعات البشرية.
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أنفسهم من أجل أغراض التعاوف وكيف يضمنوف للتعاوف البقاء، وكيف 
 يؤمنوف االحًتاـ للحقوؽ والواجبات السائدة بُت أعضائهم.

ىل ما يطلقوف عليو "الدراسة وىذا النوع من الدراسة يقودان أوال إ
التوافقية زمنيا"، وىي دراسة تفصيلية ذبرى ُب داخل ميداف اجتماعي 
ؿبدود عن العبلقات القائمة إذ ذاؾ بُت اعبماعة ؿبل البحث، ولقد كانت 
تنمية األساليب الفنية ؼبثل ىذه الدراسة أعظم ما قدمو علم األنثروبولوجيا 

األسس األوىل ؼبثل ىذا  (2)لينوفسكيللعلـو االجتماعية، وقد وضع ما
وىي حبث  (0)الطراز من العمل اؼبيداين، وذلك ُب دراستو عبزر تروبرايند

يبثل سجبل كامبل، إىل حد أننا قبد فيو اعبواب عن أسئلة مل زبطر لو على 
 ابؿ.

ضي إىل مبلحظة اغباضر، جرى ومع ربوؿ االىتماـ من ذكرايت اؼبا
ذي يتخذ ُب تفسَت البياانت، وقد كاف اػبرباء كذلك تغيَت ُب األسلوب ال

الذين سبقوا مالينوفسكي مباشرة يفسروف ما يبدو ؽبم من شذوذ ُب 
األنظمة االجتماعية، على أنو "ـبلفات" ظروؼ سابقة ُب ؾبتمع كاف لتلك 

 -بدال من ذلك  -األنظمة فيو معٌت ومفهومية. أما مالينوفسكي فإنو 
تلك األنظمة االجتماعية بقاء التعاوف  عمل على أف يعرؼ كيف زبدـ

                                                 

ُب جامعة لندف وىو من أصل كاف أستاذ علم األنثروبولوجيا   b. malinowiskiفسكي مالينو ( 2)
 The amily among the Australianومن مؤلفاتو:  2620بولندي وقد توُب سنة 

aborigines 1913. 
ُب احمليط اؽبادي إىل اعبنوب الشرقي من جزيرة غينيا اعبديدة، جزر تروبرايند جزر صغَتة تقع ( 0)

 شرقا. ْ  150واب وخط طوؿ جن 225قرب خط عرض 
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االجتماعي، و"حاجات" اغبياة ُب اجملتمع، "على حد تعبَته" ُب الوقت 
الذي يبلحظها فيو، ولقد أحس الرجل خبيبة أملو فيو اجملتمع اآليل الغريب، 
وىو إحساس شاركو فيو كثَت من الناس وما يزالوف، كما كاف يشعر بواجب 

 للنظم الغربية. التسامح، بل االحًتاـ

وىذا اإلحساس أعتربه شخصيا أىم مبدأ يبكن لعلم األنثروبولوجيا 
أف يعلمو )وأضيف أنو يبدو من األمور السهلة جدا أف وبصل الشباب 
على درجة جامعية ُب األنثروبولوجيا االجتماعية دوف أف يكتسبوا ىذا 

تناقضات، التسامح( ىذاف االذباىاف مضافا إليهما شغف مالينوفسكي ابؼب
جعبله ينظر إىل ظروؼ اجملتمع ُب جزر تروبرايند كأهنا شيء مثايل، ويزعم 
أف كل تغيَت حدث فيها استجابة للنفوذ الغريب، ىو تغيَت سيء ولعل ىذا 

ىو ما يكسب األنثروبولوجيُت شهرهتم أبهنم  -أكثر من أي شيء آخر  -
اإلنصاؼ أف نضيف  يرغبوف ُب أف يظل البدائيوف على بدائيتهم، وإنو ؼبن

 أف مالينوفسكي مل يتمسك دبوقفو ىذا بعد أسفاره ُب إفريقيا.

 اجملتنعات الصػرية واجملتنعات اللبرية:

لقد كانت طبيعة التفسَتات اليت تطرأ على اجملتمعات اإلفريقية، 
استجابة للنفوذ الغريب، مركز االىتماـ ُب الدراسات اإلفريقية، اليت تبنتها، 

العاؼبيتُت مؤسسة روكفلر واؼبعهد اإلفريقي الدويل، ويبكننا ُب  بُت اغبربُت
الوقت اغبايل أف نلخص ىذه التغيَتات أبهنا عنواف التوسع ُب مدى 
العبلقات االجتماعية، وىو الوصف الذي ذكره ألوؿ مرة اثناف من تبلميذ 
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وعلى ىذا اؼبنواؿ سأعاِب  (2)مالينوفسكي ونبا جود فري، ومونيكا ولسن
 وضوع ُب ىذا الكتاب.اؼب

ففي اجملتمع الصغَت البدائي تكنولوجًيا، يكوف ؾباؿ عبلقات الناس 
بعضهم ببعض ؿبدوًدا من الناحيتُت الطبيعية واالجتماعية؛ فمن الناحية 
الطبيعية تقيده صعوابت االنتقاؿ من مكاف إىل آخر. ومن الناحية 

وف ُب صبيع االجتماعية يقيده أف نفس األشخاص واعبماعات يتعاون
األغراض الرئيسية ُب اغبياة. أما اجملتمع الكبَت فلديو وسائل اؼبواصبلت 
اليت سبتد إىل صبيع أكباء العامل، كما أف لديو الوسيلة إلنشاء عبلقات غَت 
شخصية من أجل معامبلت معينة )وخاصة ابستخداـ النقود(، وكل عضو 

عبلقات، بعضها قصَتة من أعضاء اجملتمع الكبَت طرؼ ُب عدد كبَت من ال
 األمد، وبعضها طويلة، وال تتداخل ىذه العبلقات بعضها ُب بعض.

ووبتفظ كل عضو طواؿ حياتو ُب خارج اغبدود اؼبباشرة لؤلسرة بعدد 
قليل من الروابط الوثيقة، وىذا النوع من اجملتمع ذي النظاـ اؼبخلخل، 

ة أخرى عدد  والذي تربطو من جهة معامبلت غَت شخصية، ويربطو من جه
كبَت من اؼبنظمات سعيا وراء أغراض معينة ومنافع خاصة، ىبتلف اختبلفا 
بينا عن صباعة القرية اؼبتماسكة كالبنياف اؼبرصوص، أو اعبماعة اليت ترتبط 

 بصلة القرابة فبا قبده عند الشعوب ذات التكنولوجيا البدائية.

                                                 

 the analysisف مونيسكا ولسن: ، أتلي2625من كتاب "ربليل التغيَت االجتماعي" سنة ( 2)

of social change, monica wilson 
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ي ُب السياسة وعندما ذبر ىذه اعبماعات األخَتة إىل النظاـ العاؼب
واالقتصاد، فإف كل فرد من أعضائها ينشئ لو عبلقات جديدة خارج 
صباعة القرية وصباعة القرابة، وىذه العبلقات غالبا ما تؤدي إىل انفصاؿ 
مادي عن األىل والعشَتة، كما أهنا ذبعل من العسَت على الفرد أف يوُب 

الوضع الذي يوصف  صبيع االلتزامات الواجبة كبو اجملتمع الصغَت. ىذا ىو
أحياان أبنو "ربلل" ُب اغبياة القروية. وقد يكوف ىذا التعبَت ُب الغالب 
مبلئما عندما يهجر القرية أعداد كبَتة من شباهبا، للعمل ُب مكاف آخر. 
وابؼبقارنة ابلقرية ذات الشكل اؼبادي اؼبألوؼ، والنظاـ االجتماعي اؼبستقر 

الشباف شيئا جديدا غريبا مل يستكمل  تبدو اؼبدف اليت يذىب إليها أولئك
تكوينو بعد، وذبري ُب اؼبدف شيئا فشيئا عملية التكيف الضروري وفقا 
للعبلقات االجتماعية، اؼبتعارؼ عليها ُب اجملتمع الكبَت الذي تنشئو 

 األساليب العصرية. 

وربلل ؾبتمع القرى أبسلوبو العتيق يوازنو االندماج ُب اجملتمع 
ك الذين وفقوا سباما ُب عملية التكيف وردبا كنا ُب وضعنا اغبضري، ألولئ

إقامة  (2)لؤلمر على ىذا النحو نعرب تعبَتا أدؽ عما أظباه راد كليف براوف
توازف اجتماعي جديد، وقد أضاؼ أف ىذه العملية قد ربتاج إىل وقت 
طويل. وفبا ال ريب ُب صحتو أنو كما أف نظرة قصَتة األجل قد ذبعلنا نرى 

                                                 

( أنثروبولوجي اجتماعي بريطاين، وقد أحدث ىو 2655 -2112ف روف )راد كلي( 2)
جتماعية، ويعترب من الثقاة ُب ىذا العلم. ومالينوفسكي ثورة كبَتة ُب دراسة األنثروبولوجيا اال

-structure&function in primitive society, 1952, Radcliffeومن مؤلفاتو:

brown. 
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تمع الصغَت اؼبنعزؿ أكثر ثباات فبا ىو ُب الواقع، ومن جهة أخرى قد اجمل
يبعث األمر على تشاـؤ مبالغ فيو، ُب ؾبتمع هبري فيو تغيَت سريع. وإف 
اؼبؤرخُت الذين يعطفوف على التيارات الفكرية اعبديدة ُب األقطار 
"اؼبتخلفة" يشجعوننا أبمثاؿ من التجارب اؼباضية ُب أقطار أخرى، 

يبشروهنا بنتائج سعيدة، ولكن فًتة الزمن اليت يفرضوهنا قد تؤدي إىل و 
 (2)تشويو عكسي

وعندما يرى خبَت األنثروبولوجيا ما يعانيو أولئك القـو من متاعب 
التوفيق بُت أنفسهم وظروفهم اعبديدة، كثمن هبب أداؤه لرفع مستوى 

كبو أولئك اؼبعيشة، فإنو ال يبلك إال أف يشعر بشيء كبَت من العطف 
 الذين يدفعوف الثمن، دوف أف يعيشوا حىت ينعموا دبا سيكوف من كسب.

على أنو  -كما وبدث غالبا   -وال هبوز أف يوصف ىذا العطف 
رغبة ُب حرماف القـو من مزااي التقدـ، من أجل االحتفاظ أبسلوب حياهتم 
إلشباع ميل لدينا إىل اعبماؿ. ومهما كاف اذباه اعبيل السابق من 

ألنثروبولوجيُت فإف نظرة اعبماؿ إىل اغبياة البدائية أصبحت اليـو بُت ا
األنثروبولوجيُت أقل منها بُت ىواة األدب الذين ال يعرفوف إال القليل عن 

 تلك اغبياة من مصادرىا األصلية.

                                                 

فًتة الزمن الطويلة قد تؤدي إىل نتائج عكس ما يريدوف، أي أف الناس ة أف فتقصد اؼبؤل( 2)
 يتشاءموف بسبب طوؿ الزمن الذي يفرضونو.
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وإنو ؼبن األسلم أف نبتعد عن ؿباولة التمييز بُت الظروؼ الصحية 
ف نعًتؼ أبنو ليس ىناؾ ُب أي زمن من وغَت الصحية ُب أي ؾبتمع، وأ

األزماف ؾبتمع ىبلو من مشاكل ومنغصات، وأف نذكر أنو حيث تكوف 
ىناؾ سرعة غَت عادية ُب التغيَت االجتماعي، كما وبدث اليـو ُب األقطار 
اؼبدارية )أو االستوائية(، ستنشأ بطبيعة اغباؿ عدة مواقف، إما أنو مل يعمل 

عد اؼبرعية للمجتمع، وإما أف يكوف فيها عدد  ؽبا حساب سابق ُب القوا
كبَت من الناس على استعداد للتغاضي عن القواعد اليت كانت مرعية ُب 
اؼباضي، ىذا ىو مظهر التنمية اغبديثة ُب اجملتمعات الصغَتة، وىي 
اجملتمعات اليت اذبو إليها أكرب قدر من االىتماـ، ُب الوقت الذي بدا فيو 

ة ُب مستقبلهم ىو فًتة طويلة من الزمن تسمح أف خَت ضماف للسعاد
إبعادة التنسيق ُب أحواؽبم. وُب الوقت اغبايل يهتم الناس اىتماما أكرب 
دبقاومة اػبطط اليت ترمي إىل التغيَت السريع. وىذاف جانباف من موقف 

 واحد.

 التػيري يف البياء االدتناعي:

الجتماعي ىو ما إف نوع التغيَت االجتماعي الذي يعٍت بو الباحث ا
يستطيع أف يراه أو يلمسو وقت حدوثو، ومن الوجهة النظرية االجتماعية، 
ىذا النوع من التغيَت ليست أنبيتو ُب أنو يوضح عمليات اجتماعية زبتلف 
عن تلك اليت تشاىدىا فيما يبكن أف نسميو اجملتمع الرجعي، ولكن أنبيتو 

يتخذه ىذا الكتاب ىو  أنو يوضح تلك العمليات نفسها، واؼبوقف الذي
أف  الضغوط االجتماعية اليت تعمل ُب ؾبتمع سريع التغَت ىي نفس 
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الضغوط اليت تعمل ُب أي ؾبتمع آخر، وىي نفسها اليت تضمن البقاء 
للمؤسسات االجتماعية. وإذا بدا للبعض أف ىذا التغَت أشبو ابؼبتناقضات 

شخصية ُب االختيار، فما ذلك إال ألننا ال نعمل حسااب كافيا للحرية ال
وىي اغبرية اليت توجد ُب أبسط اجملتمعات. وقد كتب مالينوفسكي ُب  
كتاب "اعبريبة والعقاب ُب اجملتمع الفطري"، عن القوى اليت ذبعل من 
األمور العسَتة على أعضاء أي ؾبتمع أف ىبرجوا كثَتا على األصوؿ 

اؿ سبارس فيو منافعها اؼبقررة، ولكنو أظهر لنا أيًضا أف كل صباعة لديها ؾب
الشخصية، أبف زبتار ما يناسبها من بُت ـبتلف اػبطط العملية اؼبقبولة. 
وإف ظروؼ القرف اغبايل لتقدـ إىل اجملتمعات الصغَتة كثَتا من البديبلت 
اعبديدة، وإف كانت صبيعها تقتضي بعض اػبروج عن مستوايت السلوؾ 

تعرض لسخط اجملتمع أولئك  اليت كانت مقبولة ُب اؼباضي، ومن ٍب فإهنا
الذين يقبلوف على تلك البديبلت. وقد يرى بعض الناس أف األمر يستحق 

 اجملازفة، ُب حُت ال يرى البعض اآلخر ذلك.

وتتوقف اذباىات الطرفُت على مقدرهتم ُب اغبكم على اؼبوقف. وىل 
يكسبوف أكثر إذا انتهزوا الفرص اعبديدة، أو إذا ظلوا ُب أساليبهم 

ديبة. ويقاس الكسب ُب ىذه اغباالت، كما كاف يقاس ُب كل زماف، الق
ابلثروة والقوة واؼبتاع الشخصي واحًتاـ اعبَتاف. وال شك أف ردود الفعل 
اؼبختلفة ابلنسبة للفرص اعبديدة ىي انعكاس الختبلؼ الشخصية 

 واختبلؼ اؼبركز االجتماعي.
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الجتماعية ما وبدث وليس ما يعٌت بو الباحث ُب علم األنثروبولوجيا ا
من تغيَت ُب عناصر معينة من السلوؾ، بل ما وبدث ُب اجملموع الكلي 
للسلوؾ، وىذا ما نعرب عنو ابلبناء االجتماعي. وفكرة البناء ُب اجملتمع، 
ليست فبا ىبطر على فكر الرجل العادي حكم فطرتو، وقد حذر 

تمع، كما يفهمها قراءه من أهنم أثناء الدراسة العملية للمج (2)دوركهاًن
ىو، سيتبُت ؽبم أف صبيع أساليب التفكَت اليت كانوا أكثر اعتيادا ؽبا، ىي 

 عقبة أكثر منها وسيلة للنجاح. 

واؼباركسيوف أيلفوف ُب الواقع فكرة البناء الطبقي للمجتمع، وىو 
بناء تتحدد فيو صبيع األقساـ اؼبهمة للمجتمع وفق عبلقاهتا بوسائل 

ما تكن صحة ىذا التحليل ابلنسبة للمجتمعات ذات اإلنتاج، ولكن مه
التكنولوجيا اؼبركبة، فليس من السهل تطبيقو على اجملتمعات اليت سبارس 

 (0)اقتصاد الكفاؼ

وأما الصورة اليت يتصورىا عامة الناس واليت يستمدوهنا من الفطرة ال 
فق من التفكَت فهي أف اجملتمع يتكوف من ؾبموعة أفراد يعمل كل منهم و 

طبيعتو اػباصة، وتسوده ُب بعض األحياف أفكار عن اؼبميزات "العنصرية" 
أو "القومية"، وىي فبيزات من اؼبفروض فيها أف تقود صبيع أفراد السكاف 

                                                 

( ومن مؤلفاتو: 2627-2151فرنسي )( عامل اجتماعي emile durjheimدور كهاًن )( 2)
"conscience collective" "the elementary forms of religious life" 

ىو االقتصاد الذي يعتمد على إنتاج ما يسد  subsistence economyفاؼ اقتصاد الك( 0)
القتصاد الذي يود عادة ُب ضرورية للحياة دوف حاجة إىل تصدير السلع. وىو ااغباجات ال

 اجملتمعات البدائية.
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العديدين إىل أعماؿ فباثلة، وىذه الصورة ترجع إىل حد ما إىل أف وجود 
قد القى  النظرايت السيكولوجية فضبل عما تنطوي عليو تلك النظرايت،

 ُب االعًتاؼ بو ؾباال أوسع فبا القت نظرايت االجتماع.

وفبا ىو جدير ابلذكر أف عددا كبَتا من الطبلب يقبل على علم 
األنثروبولوجيا، ألنو يعتقد أنو يتيح لو ؾباال أكرب لدراسة بعض العمليات 
العقلية الشاذة. ولكن ىناؾ سببا آخر وىو أف الصورة اؼبعقولة للطبيعة 

بشرية ال تتكوف إال ابػبربة اؼبباشرة ُب التعامل مع أشخاص ننظر إليهم ال
على أهنم ؾبرد أفراد. وتتسع ىذه الصورة على األخص ابلقصص اػبيالية، 
اليت تكوف فيها الشخصيات حبق ذات أنبية خاصة بسبب انعاكاساهتا 
الفردية على اؼبواقف اليت تعرض ؽبا القصة. وال زبلو قصة جيدة من 

ضغوط االجتماعية، وىي اؼبؤثرات اليت تؤثر ُب صباعة من الناس عن ال
طريق انتمائها إىل طوائف اجتماعية خاصة، ولو أف ىذه اؼبؤثرات ال تقحم 

 نفسها ُب القصة.

على أف ما هبعل اجملتمع شيئا أكثر من ؾبموعة من األفراد ىو أنو ُب 
و، وعندما تتغَت أي وقت معُت يبكن أف ربدد عبلقات مبلئمة بُت أعضائ

ىذه العبلقات نستطيع أف نقوؿ بوجود تغَت اجتماعي، وُب أغلب 
األحواؿ ذبرى تغَتات اجتماعية ُب وقت واحد مع التغَتات التكنولوجية 
ُب اجملتمع، وقد تكوف نتيجة ؽبا، وىذا ما وبدث إىل حد كبَت جًدا ُب 

 اؼبيداف الذي اخًتانه ؽبذا الكتاب.



 22 

يا مظهًرا ثقافًيا للمجتمع، فإف الباحثُت ُب وؼبا كانت التكنولوج
والباحثُت ُب التغَت االجتماعي إمبا ينظروف إىل  (2)موضوع "االنتقاؿ الثقاُب"

نفس األحداث اؼبعقدة، ولكن بينما الباحثوف ُب االنتقاؿ الثقاُب يركزوف 
اىتمامهم ُب أمر "قبوؿ" آلة الطباعة مثبل أو "رفضها" ابلنسبة لقـو مل يكن 
ؽبم يد ُب اخًتاعها أو يركزوف اىتمامهم ُب الطريق اعبغراُب النتشارىا، قبد 
الباحثُت ُب التغَت االجتماعي يوجهوف اىتمامهم بدرجة أكرب إىل الطريقة 

 اليت هبا يتسع ؾباؿ االتصاؿ بُت الناس بفضل الطباعة.

وليس ىناؾ ؾبتمعات كثَتة تتغَت بسرعة كبَتة حبيث ال تسمح بوجود 
ف اجتماعي متميز يشب فيو األطفاؿ. وقد يصح ذلك ُب حالة أقطار بنيا

تتعرض لثورة عنيفة انجحة، كما أنو قد يصح ُب حالة سكاف حديثي 
اؽبجرة إىل أطراؼ اؼبدف اليت تتغَت تغَتًا سريًعا. ولكن الصحيح بوجو عاـ 
ىو أف قسما كبَتا من إعداد الطفل غبياة البلوغ إمبا يتكوف من تعلم 

وىي عبلقات ال  -وؾ الذي ينتظر أف يسلك ُب عبلقاتو اؼبختلفة السل
تقتصر على من هبب عليو احًتامهم، ومن يبكن أف تكوف بينو وبينهم ألفة 

بل أىم من ذلك بكثَت أف يعرؼ الراشد من لو عليهم حقوؽ، ومن ؽبم  -
عليو حقوؽ، واؼبصطلحاف الرئيسياف اللذاف يستخدمها رجاؿ 

 وصف مرتبة الفرد ُب البناء االجتماعي نبا: اؼبركز والدور األنثروبولوجيا ُب
                                                 

فة اؼبؤلف فيما بعد أبنو "تلك الظواىر اليت ويعر  acculturationفظ  ترصبة لُباالنتقاؿ الثقا( 2)
تنجم عندما تتصل ؾبموعة من األفراد ينتموف إىل ثقافات ـبتلفة اتصاال ؿبسوًسا بغَت وساطة، 

انظر »الثقافية األصلية إلحدى اجملموعتُت، أوؽبما معا  وما يتبع ذلك من تغيَتات ُب النماذج
 [0-]ـ«     الفصل السابع
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أما اؼبركز االجتماعي فهو ُب جوىره شأف من شئوف العبلقات اليت يظنوف 
 أهنا مبلئمة للقياـ بُت أشخاص معينُت. 

وقد تنشأ مثل ىذه العبلقات من اؼبركز الفذ الذي يشغلو الفرد  
وف الرجل فيها أاب للبعض وابنا كعضو ُب ىيئة ترتبط برابط القرابة، فيك

للبعض اآلخر وخااًل أو عًما آلخرين. وقد تنشأ ىذه العبلقات من مركز 
الفرد ُب طائفة معينة ؽبا عبلقات بطائفة أخرى، مثل العبلقة بُت الرجاؿ 
والنساء، أو بُت كبار السن وصغارىم، أو بُت أصحاب اؼبكانة العليا ُب 

لى، وؾبموع العبلقات اليت يلتـز ىا اجملتمع وأصحاب اؼبكانة السف
الشخص ىي مركزه االجتماعي، وأما السلوؾ الفعلي الذي ينتظر منو فهو 

 دوره االجتماعي.

وُب اجملتمعات ذات التكنولوجيا البسيطة يتحدد مركز الفرد ُب 
اجملتمع على األكثر دبولده )أي بنسبة( إذ إف اؼبكانة االجتماعية تكوف 

وراثًيا، والسلطاف السياسي يكوف أيًضا ُب الغالب وراثًيا  فيها دائًما شيًئا
وتعتمد حقوؽ التملك على القرابة، وُب ؾبموعات القرابة يناؿ السلطة  
كبار السن، وغالبا ما يكوف ؽبؤالء أيًضا حق إدارة اؼبمتلكات اؼبشًتكة. 
وُب بعض اجملتمعات يكوف التناسب ُب السن مبدأ يقـو عليو تنظيم اجملتمع 
حبيث يلتـز أبناء اعبيل الواحد ابلتزامات خاصة من اؼبساعدة اؼبتبادلة. 
وينتظر منهم أف يقدموا احًتاما رظبًيا إىل أعضاء اجملموعات اليت ىي أكرب 
سًنا، وؽبم اغبق ُب أف يقدـ ؽبم، ذلك االحًتاـ من أعضاء اجملموعات اليت 

اعبماعة أف  ىي أصغر سًنا، ومع ذلك فهناؾ فرص يبكن هبا للفرد من
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يباشر منفعة شخصية، أو يسعى كبو مطمع خاص، وذلك ابلدخوؿ ُب 
عبلقات جديدة، وأكثر ىذه العبلقات شيوعا الزواج، وىو شكل من 
التحالف، وردبا كاف االختبلؼ بُت ؾبتمعات التكنولوجيا البسيطة 
 وؾبتمعات التكنولوجيا اؼبعقدة أكثر ظهورًا ُب ؾباؿ االختيار ُب العبلقات

 اليت توفرىا اجملتمعات األخَتة.

بُت  -عندما كتب عن القانوف القدًن  - (2)وقد قارف سَت ىنري مُت
أنبية اؼبركز االجتماعي ُب اجملتمعات القديبة، وبُت أنبية التعاقد ُب 
اجملتمعات اغبديثة، وقد استعمل مصطلحات ذات معٌت قانوين حبت، 

كوصف دقيق للتغيَتات اؼبميزة،   ولكن األنثروبولوجيُت نقلوا عنو عبارتو
 اليت ذبرى ُب اجملتمعات البسيطة ُب الوقت اغبايل.

ومن اؼبمكن أيًضا تقسيم اجملتمعات تقسيما عريًضا جًدا، حسب 
تنظيمها الفٍت، ومن وجهة نظر دراستنا اغبالية، فإف األنظمة الفنية ذات 

تماعية، اؼبغزى ىي اليت تكوف حاظبة ُب توسيع ؾباؿ العبلقات االج
ونستطيع أف نعرب عن ىذا الكبلـ نفسو بطريقة سلبية، أبف نقوؿ إف ما 
هبعل للمجتمعات اليت نسميها "بسيطة" أو "ؿبدودة" فبيزاهتا اػباصة ىو 

 خلوىا من ىذه األنظمة الفنية.

  
                                                 

(2 )sir henry maine ُب القرف التاسع عشر، ولو مؤلفات قانونية ومؤرخ إقبليزي، عاش  ضقا
وىو عن  2175واترىبية، تعٍت ابلتاريخ القدًن للتقاليد والعادات ومنها كتاب ظهر سنة 

 «early history of institutions»لمؤسسات البشرية وىو التاريخ القدًن ل
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 األىعنة الفيية األشاشية:

 أوؽبا الكتابة، وألنبيتها يستعمل بعض األنثروبولوجيُت عبارة "قبل
الكتابة" ُب وصفهم للميزة الرئيسية للمجتمعات اليت يدرسوهنا فحيثما ال 
يعرؼ القـو الكتابة يكوف مدى االتصاؿ ؿبدوًدا، وتبعا لذلك يكوف 
إصدار األوامر مقيًدا ابؼبدى الذي يبكن فيو نقل الرسائل شفهًيا، ويتوقف 

فر النجاح ُب ذلك على ضماف وصوؽبا ساؼبة، وعلى قوة الذاكرة وتو 
األمانة ُب حامل الرسالة. والكتابة ىي الوسيلة اليت يبكن هبا ُب ميداف 
االقتصاد عمل سجبلت دقيقة لبللتزامات واؼبدفوعات، كما يبكن تسجيل 
اؼبعامبلت، ويبدو أف أقدـ أمثلة للكتابة ىي تلك اليت عنيت دبثل ىذه 

 ياؿ.األمور، ال تلك اليت عنيت ابألسرار الدينية أو اببتكارات اػب

واجملتمعات اليت ترجع إىل ما قبل الكتابة ينقصها أيضا اؼباؿ ابعتباره 
وسيلة للمبادلة يقبلها اعبميع، وىذا من أسباب قلة اؼبعامبلت االقتصادية 
غَت الشخصية ُب مثل ىذه اجملتمعات وُب بعض األحياف حىت اؼببادلة ُب 

نية صاغبة، أو مثل مثل اعبرار من قرى هبا رواسب طي -اؼبنتجات احمللية 
تتوقف على وجود عبلقات شخصية بُت  -السمك من شواطئ البحار

األفراد الذين يتبادلوف ىذه السلع. وُب ؾبتمعات ليس هبا اقتصاد نقدي 
يبكن أف توجد أسواؽ يستطيع كل فرد أف يتاجر فيها. وأكثر ما يكوف 

الغريب، ىو ُب  االختبلؼ ابرزا، بُت ىذه اجملتمعات وبُت االقتصاد التجاري
ؾباؿ االلتزامات اػباصة ابػبدمات واؼبكافآت اليت تقابل ىذه اػبدمات. 
وليس ُب ىذه اجملتمعات استئجار شخص يقدـ عملو مقابل أجر ؿبدود، 
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ولكن الرجل عليو أف يقدـ خدمات إىل قريبو إذا كاف أكرب منو سنا، أو إىل 
وعلى أولئك أف يؤدوا من سيكوف ضباه ُب اؼبستقبل أو إىل رئيس موطنو. 

إليو مكافأة حسب تقديرىم. واجملتمعات اليت تقـو على ىذه القاعدة ىي 
 أذف ؾبتمعات سابقة للكتابة، كما أهنا سابقة للتجارة.

ومل تكن إمرباطورايت الشرؽ العظيمة ُب حاجة إىل أف تنتظر حىت 
كما ُب كل أتتيها الكتابة والتجارة من أوراب، ولكن ُب تلك اإلمرباطورايت،  

مكاف آخر من العامل، ظل اإلنتاج ُب أثناء القسم األكرب من اترىبها منظما 
على مقياس صغَت، وظلت ؾبتمعات الفبلحُت تعيش على األكثر معيشة 

 متكاملة بنفسها.

الفرؽ بُت اجملتمعات الشعبية ذات  (2)وقد أوضح روبرت رد فيلد
يعيشوف بزراعة األرض، التكامل التاـ وبُت ؾبتمعات الفبلحُت الذين 

ولكنهم يرتبطوف دبدينة يبيعوف ُب سوقها إنتاجهم، ومنها وبصلوف على 
بعض حاجاهتم الضرورية. وُب تلك اؼبدينة يقيم اؼبوظف الذي يشرؼ على 
شئوهنم. وقد يذىب إليها الفبلحوف إبنتاجهم، وقد يضطروف إىل الذىاب 

ولكن رابطنهم ابؼبدينة تكوف إليها لكي يفصلوا ُب بعض اؼبسائل القانونية. 
على ىامش حياة ال يزاؿ مركزىا ُب القرية، وتعٌت اغبكومة بوجو خاص 
ابحملافظة على القانوف والنظاـ وصبع الضرائب أو اعبزية وردبا تعٌت بتنظيم 

                                                 

ومن أشهر  2651ُب جامعة شيكاغو وتوُب سنة عامل أمريكي كاف أستاذ األنثروبولوجيا ( 2)
 the primitive world&its transformation. (1953) The peasantمؤلفاتو: 

society and culture (1955).                                  
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العمل من أجل األشغاؿ العامة، مثل اعبهود اليت تبذؿ لضبط مياه أهنار 
 الصُت العظيمة وقت الفيضاف.

ُب ىذه األايـ ابؽبند والصُت، كاف ينطبق الذي يذكران  ذا الوصفوى
منذ مائيت سنة على أوراب كلها. والعامل الذي أحدث ثورة ُب اغبضارات 
الغربية ىو ابلطبع اخًتاع اآلالت اليت تدار ابلقوة احملركة. وإذا جاز القوؿ 

ديدة أبف الغرب قبح ُب ىضم ثورتو، فما ذلك إال ألف االخًتاعات اعب
جاءت واحدا بعد اآلخر، وؽبذا فإف عملية إعادة التنظيم اليت ال بد منها 
حىت ينتفع الناس ابلفرص اليت تتيحها ؽبم تلك االخًتاعات، سارت سَتا 
تدرهبيا، وعلى أية حاؿ يبكن استعماؿ لفظ الثورة عند اؼبقارنة بُت اتريخ 

نوات الثمانُت السابقة القرنُت السابقُت ُب أوراب وأمريكا، وبُت اتريخ الس
ُب إفريقيا وآسيا؛ فإف التوغل السياسي واالقتصادي للغرب ُب ىاتُت 
القارتُت قد جلب معو التكنولوجيا اآللية وقد بلغت أشدىا، وقد كاف على 
سكاف ىاتُت القارتُت، بطريق اإلغراء أو بطريق اإللزاـ، أف يهيئوا أنفسهم 

 بعض األحياف، وإف مل يكن ؽبذه اغبالة ربت إشراؼ حكاـ أجانب ُب
دائما، واليـو وقد عادت ىذه األقطار تقرر استقبلؽبا، فإف طبقاهتا اغباكمة 

 نفسها ىي اليت تسعي لدفع عجلة ىذه العملية.

وُب اؼبقارنة بُت اجملتمعات الصغَتة واجملتمعات الصناعية جعلنا طبيعة 
لرئيسية اليت سبيز ىذه األنظمة الفنية، اليت ُب متناوؿ كل منهما، اػباصية ا

اجملتمعات بعضها على بعض، ولعلو يكوف من اؼببالغة القوؿ أبف كل ظاىرة 
ُب اجملتمع الغريب وبددىا اعتمادىا على اإلنتاج الكبَت. ومثاؿ ذلك أنو 
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توجد بُت األنظمة السياسية ُب األقطار الصناعية اختبلفات ال يبكن 
 تفسَتىا على أساس أنظمتها االقتصادية.

ولكن ُب أي حبث ُب التغَت االجتماعي اؼبعاصر ُب األقاليم اؼبدارية 
)أو االستوائية( لدينا سبباف مهماف للتمسك هبذه الفكرة، أحدنبا أنو ال 
شك ُب أف أعظم تغَت ُب حياة الفبلح ُب اعبهات اؼبدارية مرجعو دخوؿ 

نرى تقدما  ببلده ُب النظاـ االقتصادي العاؼبي والسبب اآلخر أننا وإف كنا
ُب اغبضارة وفق تقدـ األنظمة الفنية، فإف من االحتماالت البعيدة أف 
نعتقد أف اجملتمع الغريب لو ُب اغبياة طريق أظبى خلقيا ألف بعض مواليد 

 القارة األوربية ؽبم قدر من السمو اػبلقي.

والواقع أف اؼبرء يستطيع أف يقيم اغبجة "للبعض" من قيم اجملتمع 
كنو ال يستطيع ذلك أبي حاؿ ابلنسبة للقيم اػبلقية صبيعها، الغريب، ول

حىت ُب  -ولكن اؼبرء ال يبلك إال أف يعود إىل فكرة أف اؼبعدات الفنية 
ىي اليت سبكن اإلنساف من بث روح البحث  -اؼبدف اليواننية القديبة 

  العقلي، فبا هبعل من األمور اؼبقبولة عقبل أف نتجنب األمل اعبسماين طاؼبا
كاف ذلك غَت مفروض على اإلنساف فرضا. وفبا وبتم على عماؿ اآلالت 

"أف  -إذا أردان أف كبصل منها على دخل لرأس اؼباؿ اؼبستغل فيها  -
 يتعودوا عادات العمل اؼبنتظم". 

وإف معرفتنا ابلكتابة ىي اليت ىيأت لنا، ُب اؼبرتبة األوىل، الوسيلة 
ية عرب القروف الطويلة وأف نعيد تفسَتان اليت يبكن هبا تتبع األدلة اؼبتوال
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للعقائد ونناقش صحتها، وبذلك نفكر ُب اؼبؤسسات االجتماعية تفكَتًا 
فاحًصا، بدال من أف نقلبها على عبلهتا. وأف سيطرتنا على البيئة، األمر 
الذي توصلنا إليو بفضل تطبيق اؼببادئ العلمية على اإلنتاج، ىي اليت 

نة عملًيا، أف نسأؿ عما يبكن أف يعترب حياة طيبة، جعلت من األمور اؼبمك
وعن كيفية تنظيم اجملتمع لضماف اغبياة الطيبة ألعضائو، وىذا شيء 
يستحق أف نعمل لبلوغو، ولكن ليس لنا أف نفًتض أنو نتيجة لصفات 

 خاصة مغروسة فينا ابلطبيعة.

 مصادر اليفوذ الػربي:

متداد اغبكم األوريب إىل يستطيع اؼبرء أف يرى أف الدافع األوؿ ال
األراضي اؼبدارية كاف احتياجات التجارة واإلنتاج الكبَت، وىذه 
االحتياجات نفسها ىي الدافع لتشديد اإلشراؼ اغبكومي ُب تلك 
األقطار اليت تظل مستقلة، ولكن عملية اغبكم ال تقتصر على نشر 

لقانوف نفسو التجارة، بل إف أوىل مهاـ اغبكومة ضماف احًتاـ القانوف. وا
ؾبموعة من قواعد السلوؾ اليت يعًتؼ هبا أعضاء كل ؾبتمع اعًتافًا 

 صباعًيا، ويؤمنوف أبهنا جزء من النظاـ اػبلقي. 

ويعتقد معظم فبثلي السلطة األوربية اعتقادا ال ىبتلف ُب سذاجتو 
عن عقيدة رعاايىم، أف القواعد القانونية اليت شبوا على احًتامها وكذلك 

ب اليت اعتادوا أف يروىا متبعة ُب تطبيق تلك القواعد، ىي القواعد األسالي
الصحيحة "الوحيدة" وأهنا العدالة اغبقة "الوحيدة" وؽبذا فإهنم يفرضوف 
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ىذه القواعد وتلك األساليب ألسباب غَت نفعية، وأحياان يفرضوهنا ُب 
 ؾباالت ال يكوف ؼبصاّب أمهم اػباصة فيها إال شأف قليل.

ذلك فإف أوجو النشاط االجتماعي البناء، اليت ينتظر من  وفضبًل عن
اغبكومات العصرية أف تباشرىا قد اعتربت أيضا داخلة ُب مهاـ تلك 
اغبكومات ُب األقطار اؼبدارية التابعة ؽبا. وقد كاف من أثر ذلك أف نشطت 
ىذه اغبكومات ُب تشجيع التغَت االجتماعي ُب نواح غَت تلك اليت 

ـ االقتصادي اعبديد، وأبرز مثاؿ ؽبذا النشاط خطط الصحة يقتضيها النظا
العامة، وللحكومات مسألة أخرى، وىي ُب طبيعتها اقتصادية ولو أهنا 

 ليست دائًما داخلة من قريب ُب تنمية االقتصاد الكبَت اغبديث. 

وىذه اؼبسألة ىي كيف تسيطر اغبكومة على القوانُت واإلجراءات 
اؿ األراضي الزراعية، حىت تصبح أكثر إنتاجا، إذا اليت ينطوي عليها استعم

أمكن ذلك، أو على األقل حىت ال تصبح األرض بسبب الطرؽ الزراعية 
اؼبفسدة ػبصوبة الًتبة عديبة الفائدة، وحىت ال تضيع بسبب تلك الطرؽ 
الطبقة السطحية من الًتبة، على أف ىناؾ نوعا آخر من نفوذ الغرب، وىو 

لذين سعوا ُب نشر اؼبسيحية ُب صبيع أكباء األراضي أتثَت اؼببشرين، ا
اؼبستعمرة واؼبستقلة. وُب غالب األحياف ىيأ اؼببشروف لشعوب ىذه 
األراضي اغبصوؿ على أوؿ قدر من التعليم والعبلج الطيب، وكبلنبا من 
النوع الغريب، ومن عادة اؼببشرين أهنم يعتربوف رسالتهم شاملة للنظاـ 

مع الذي ينتموف إليو؛ وؽبذا فإهنم أحياان يبثوف ُب أذىاف الكامل لقيم اجملت
من يدخلوف ُب دينهم أنو من اػبَت ؽبم أف يبقوا اتبعُت لؤلوربيُت كما أهنم  
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كانوا ُب أغلب األحياف ينددوف ابؼبؤسسات االجتماعية اليت كانت مبلئمة 
يد لظروؼ القـو الذين كاف أولئك اؼببشروف يعملوف بينهم، وخاصة التقال

 اؼبتعلقة الزواج واألسرة. 

ومل يكن لتلك اؼبؤسسات والتقاليد األغراض السيئة والنتائج الضارة 
اليت نسبت إليها، على أف أولئك اؼببشرين أخلصوا نيتهم ؼبصلحة القـو 
على قدر ما يتصوروف، وكانوا عن طريق عملهم ُب التعليم، الوسيلة 

 الغريب، قبل أف تتحمل إلعداد القـو حىت يشقوا طريقهم مع العامل
اغبكومات شيئا كثَتا من اؼبسئولية ُب ىذا الشأف، وكثَتا ما انتقدوا خطط 
اغبكومات إذا كانت تناقض مبادئ األخبلؽ اؼبسيحية أو العدالة 
االجتماعية. ولقد كاف اؼببشروف ُب الكونغو البلجيكي )سابقا( أوؿ من 

اغبياة الريفية ُب الكونغو  وجهوا نظر اغبكومة إىل اػبطر الذي تتعرض لو
بسبب ذبنيد أعداد كبَتة من الرجاؿ للعمل ُب اؼبناجم أو ُب اؼبزارع 

 (2)األوربية، وإف اتريخ "اؼببشرين السياسيُت" ُب جنوب إفريقيا من أايـ
جوف فيليب وجوف ماكنزي ُب أوائل القرف التاسع عشر إىل أايـ ميشيل 

ر، ىذا التاريخ مثل من األمثلة سكوت وتريفور ىدلسنت ُب الوقت اغباض
 اؼبعروفة جيدا.

                                                 

فيليب وجوف ما كنزي من اؼببشرين اؼبسيحُت الذين عاشوا ُب جنوب إفريقيا ُب القرف جوف ( 2)
التاسع عشر، ونبا فبن اعًتضوا على فظائع اؼبستعمرين مع السكاف األصليُت من الزولو 

 واؽبوتنتوت والكافر. )دائرة اؼبعارؼ الربيطانية(.
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وإف ما كاف للنشاط التبشَتي من أتثَت مباشر ُب البناء االجتماعي 
قد كاف ملموسا بوجو خاص ُب ؾباؿ العبلقات الزوجية وعبلقات األسرة، 
وذلك ألف ُب ىذا اجملاؿ أحس اؼببشروف إحساسا قواي أبف عليهم أف 

كن اؼبؤثرات اليت ما زالت ُب ؾبتمعات الفبلحُت وبدثوا تغيَتات جذرية، ول
تؤدي إىل تنمية أسرة عائلية وثيقة الروابط، منعزلة إىل حد كبَت عن بقية 
األىل، وؽبا حرية العمل مستقلة عنهم توجد ُب النظاـ االقتصادي العاـ 

 بقدر ما توجد ُب تعاليم اؼببشرين.

ري ُب مظاىر معينة وقبل أف نتتبع ابلتفصيل بعض التغَتات اليت ذب
من حياة اجملتمعات الصغَتة ينبغي أف نتدبر إبمعاف ما يبكن أف يعد من 
خواص التنظيم ُب تلك اجملتمعات، وكذلك عند أي اؼبراحل يكوف ازباذ 
تلك اجملتمعات للنظم الغربية الفنية، فبا هبعل من الضروري ؽبذا التنظيم أف 

 يتغَت.

 مميسات اجملتنع الصػري:

ُب اجملتمعات الصغَتة مبدآف رئيسياف ونبا: رابطة القرابة  للتنظيم
واالنتماء إىل ؾبموعة إقليمية، وُب العادة يكوف ألي وحدة إقليمية معًتؼ 
هبا سلطة معروفة عند اعبميع، وقد تكوف ىذه السلطة ىيئة من أشخاص 

 عديدين ال فردا واحدا.

اإلقليمي وؽبذا فمن الصواب بوجو عاـ، أف نسوي بُت التكوين 
والتكوين السياسي، وىناؾ بعض اغباالت عبماعة من الناس يشغلوف 
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مساحة ؿبدودة من األرض، وُب داخل تلك اؼبساحة يعًتفوف دببادئ 
التعاوف اؼبنظم ولكنهم ال يعًتفوف لشخص واحد أو عدة أشخاص 
بسلطاف فوقهم صبيعا، وإف من اؼبواضيع ذات األنبية العظيمة للباحث 

ىو كيف استطاع أمثاؿ أولئك القـو أف وبتفظوا بدرجة كافية االجتماعي 
 من النظاـ، ليحيوا حياهتم االجتماعية اػباصة.

ولكن من وجهة أغراضنا، مثل أولئك القـو حاالت استثنائية ال 
 حاجة بنا إىل التدقيق ُب شئوهنم.

ويبكننا أف نقوؿ على سبيل التعميم اؼببدئي، إنو ُب اجملتمعات 
عتمد الناس ُب اغبصوؿ على معاشهم، وُب تنظيم أسلوب الصغَتة ي

حياهتم، اعتمادا أساسيا على التعاوف داخل األسرة، اليت قد تكوف أسرة 
مشًتكة من األخوة الكبار وزوجاهتم واألبناء غَت اؼبتزوجُت، أما عن 
نشاطهم االقتصادي الذي ىو جزء من الدورة العادية فيحصلوف على 

اهنم، أما عن حقوؽ اؼبلكية وما يتبع ذلك من الدفاع اؼبساعدة فيو من جَت 
عن تلك اغبقوؽ، فيعتمدوف فيها ُب الغالب على أقارهبم، وعلى نظاـ 
الوراثة اؼبعًتؼ بو مهما يكن أمر ىذا النظاـ الذي وبدد اػبطوط اليت 
تنتقل فيها الوراثة، والقـو الذين وبق ؽبم االشًتاؾ فيها، وحيثما يكوف 

ياسي مركزي من النوع الذي تعودان أف نعرفو ابسم الدولة ىناؾ نظاـ س
وبصل الناس ُب مقابل خضوعهم للسلطات السياسية، على اغبماية 

 ألشخاصهم وفبتلكاهتم من اعتداء اعبَتاف وغَتىم من األعداء اػبارجُت. 
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وكلما ارتفعت ىذه النظم اتسعت نواحي االقتصاد اؼبختلفة، 
وة رعاايىم وُب كدىم، ومن اؼبوارد اليت وللحكاـ حقوؽ معلومة ُب ثر 

يبكنهم صبعها يقدـ اغبكاـ مكافآت ألتباعهم وبذلك يضمنوف إخبلصهم. 
وُب أصغر اجملتمعات اليت تتبع ىذا النظاـ، مثل صباعة النجواتو ُب بتشواان 

، وُب صباعة اللوزي ُب روديسيا 222و222الند الذين يبلغ عددىم 
وىذه األرقاـ ىي ما كانت  222و222ددىم الشمالية )زامبيا( ويبلغ ع

عليو عندما صبعت البياانت األنثروبولوجية عن تلك اعبماعات، حىت ُب 
ىذه اجملتمعات ال ىبلو اغباؿ من وجود ؾباؿ للطمع والتنافس على 
اؼبناصب عن طريق ؿباابة السلطات العليا، أو عن طريق اإلخبلص العاـ 

اح ُب اغبرب، أو اؼبهارة ُب حل للرئيس، أو لصفات معينة مثل النج
اؼبشاكل القانونية، وؽبذا فإف الدوافع اليت تغري ابلتنافس كانت من النوع 

 الذي يعمل على تقوية النظاـ االجتماعي.

وقد كانت إفريقيا حىت اآلف مسرحا ؼبعظم اؼبناقشات اليت تدور 
حوؿ السلطاف السياسي ُب اجملتمعات الصغَتة، وذلك ألف صبيع 

كاف عليها أف تقرر   -اليت أقامت نفسها ُب إفريقيا  -ومات األوربية اغبك
ما إذا كانت تعًتؼ ابغبكاـ اإلفريقيُت، وإذا اعًتفت هبم فماذا يكوف 
مقدار السلطة اليت تعطي ؽبم. وؼبا كاف األحرار األوربيوف ُب القرف التاسع 
 عشر يعتقدوف أف كل سلطاف ال ىبضع إلشراؼ الشعب يكوف سلطاان

ظاؼبا، فإهنم نظروا إىل اغبكاـ اإلفريقيُت على أهنم حكاـ صغار مستبدوف. 
وُب الواقع ىناؾ قصص ؽبا مستندات قوية، عن العقوابت الوحشية اليت 
وقعها حكاـ إفريقيوف على من خالفوىم من رعاايىم. ومنذ سنوات غَت 
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وف إليو بعيدة كانوا يعرضوف على الزائرين التمساح العتيق الذي كانوا يلق
 بزوجات ملك جاندا اػبائنات.

وكثَتا ما عبأ اؼبلوؾ للمحافظة على سلطاهنم إىل إزىاؽ أرواح بشرية، 
وأحياان كاف ذلك بقدر عظيم، كما كاف وبدث عند جنازات الرؤساء ُب 

وعند ذلك كانوا ينتظروف من أتباعهم أف يرافقوىم  (2)صباعة أكاف ُب غاان،
اقع أف ما كاف للحكاـ من حقوؽ على ثورة إىل العامل اآلخر. وُب الو 

رعاايىم، مل يكن شيًئا ؿبدوًدا وإذا كاف ؿبدوًدا فإف ذلك كاف على مستوى 
 عاؿ جًدا.

ومن الناحية العملية، مل يكن ىذا من األمور اليت تعترب ُب غالب 
األحياف سبًبا كافيا إلزاحة اغبكاـ الوراثيُت من اؼبسرح السياسي. وعندما 

ىم يتزعزع كانت اغبجة اليت وبتج هبا رجاؿ السياسة أف أولئك بدأ مركز 
اغبكاـ اإلفريقيُت كانوا ُب الواقع أكثر شعبية فبا ظن ُب أوؿ األمر. وعند 
صباعات قليلة ُب إفريقيا توجد مؤسسات ؽبا أظباء وإجراءات معًتؼ هبا 
للتخلص من صاحب سلطاف ال يتصرؼ دبا ينتظر منو. وكثَتًا ما نسمع 

ثلة عن زعماء الَتواب )ُب نيجَتاي( إذ يقدموف إىل رئيسهم بيضة الببغاء أم
عبلمة على أف الوقت قد حاف لًتكو مسرح ىذه اغبياة الفانية، وقد أشار 
بعضهم ُب ىذا اجملاؿ إىل أف وضع بقعة سوداء فوؽ ملك القرصاف كاف 

                                                 

ؽبم ُب العصور الوسطي دوؿ منها األشانيت الفوانيت ُب  ُب غرب إفريقيا كافاأل كاف صباعات ( 2)
 وتتكوف من عدة قبائل تتبع نسب األمم. 21،27القرنُت
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عترب طريقة طريقة فعالة للتعبَت عن اإلستياء العاـ، ولكن ذلك ال يبكن أف ي
 ديبقراطية.

وإف لفظ "الديبقراطية" الذي يسئ الناس استعمالو كثَتًا، يكوف من 
اػبطأ أف نطلقو على كل حالة فيها زبفيف مهما يكن مقداره من االستبداد 
اؼبطلق، ولكن الواقع أف االستبداد اؼبطلق ظاىرة تكاد تكوف اندرة. 

ات رعيتو يتوقف ُب واؼبدي الذي يستطيع فيو حاكم أف وبكم ضد رغب
النهاية على القوة العسكرية اليت تكوف ربت تصرفو. وىذا يعتمد أوال على 
مقدرتو ُب ضماف أتباع من األشخاص الذي يكوف إخبلصهم ُب اؼبكاف 
األوؿ لشخصو، وليس ألي جهة أخرى )مثبل أقارهبم أنفسهم(. ويعتمد ُب 

فإذا مل يكن لدى حرس  اؼبرتبة الثانية على نوع السبلح الذي يكوف لديو،
اغباكم، كما ىو اغباؿ ُب اجملتمعات الصغَتة، سبلح يفوؽ ما لدى كل فرد 

 من أفراد رعيتو، فإف تفوقو ُب القوة عليهم لن يكوف عظيما.

وُب اجملتمع اإلفريقي، كما ُب أي ؾبتمع آخر، كاف الناس يتصوروف 
ائز وجود طبقة أف اغبكومة ما جعلت إال ؼبنفعة الشعب، وإف كاف من اعب

من السكاف، ُب مرتبة اثنوية، وىم العبيد أو رقيق األرض، وىؤالء مل يكن 
ؼبصلحتهم شأف يذكر، وُب الواقع كانت ىناؾ عبلقة متبادلة بُت اغبكاـ، 
واحملكومُت. وقد ذكران قببل بعض مظاىر تلك العبلقة، وقد كاف الدفاع 

يهم يعترب من اؼبنافع، ضد األعداء، وأىم من ذلك النجاح ُب اؽبجـو عل
ولكن ما ىو أكثر نفعا من ذلك أف النظاـ القضائي يوفر على األفراد 

 ضرورة القتاؿ ُب سبيل الدفاع عن حقوقهم. 
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وفبا يروى عن صباعة األلور ُب أوغندا الغربية أهنم استطاعوا من مد 
اف سلطاهنم إىل جَتاهنم الذين كانوا أقل منهم تنظيما، حىت إف أولئك اعبَت 

قد يلجأوف إىل رئيس من رؤساء األلور ويلتمسوف منو أف يسمح ألحد 
أبنائو "أف يفض ؽبم مشاكلهم" وأف ما هبمع من اعبزية ويوضع ُب اؼبخازف 
يبكن أف ينتفع بو ُب اؼبكاف األوؿ ُب مكافأة أتباع اغباكم اػبصوصيُت، 

ع أف ولكن كانت ىناؾ أيًضا أغراض عامة أخرى، منها أف اغباكم يستطي
 يقيم الوالئم للرجاؿ الذين هبيئوف للعمل ُب حقولو أو ُب عاصمتو. 

وُب أوغندا يذكر الرجاؿ الكهوؿ أف ىذه الوالئم كانت من اؼبسرات 
اليت عرفوىا عند أداء ذلك العمل، ولو أف ما كانوا يتعرضوف لو من عقاب 
بسبب بعض اؼبخالفات كاف يغطي على تلك اؼبسرات. وفضبل عن ذلك 

ف خزائن اغبكاـ سبكنو من مساعدة رعيتو إذا حلت هبم نكبة، وقد تكوف فإ
النكبة عامة، مثل اجملاعة وتكوف شخصية كأف يفقد أحد الرعية ماشيتو  

أهنم كلما ضبلت إىل الفناء اؼبلكي ضبولة  (2)كلها. وكاف من عادة اللوزي
من اعبزية يوزعوف قسطا منها على صبيع من يكوف حاضرا ُب ذلك 

قت. وأخَتا كانوا يعتقدوف أف معظم اغبكاـ اإلفريقيُت ؽبم، مهاـ الو 
شعائرية ال يبكن لغَتىم أف يؤديها، وُب كثَت من اغباالت كانت تلك اؼبهاـ 

أي ضماف نزولو ُب الوقت اؼبناسب وعدـ  -مرتبط ابلسيطرة على اؼبطر 
وإذا كانت ىناؾ أمثاؿ وحكم من الطبيعة  -نزولو ُب وقت غَت مناسب 

الرىيبة للمنصب اؼبلكي وقوتو االستبدادية، وما إىل ذلك، فهناؾ أيًضا  

                                                 

 ( اللوزي من اعبماعات اليت تسكن ُب زامبيا )روديسيا الشمالية(. 2)
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كثَتوف يصفوف اغبكاـ أبهنم آابء الشعب واؼبدافعوف عنو. ويقولوف إف 
على الشعب واجب اغبب والوالء كبو اغبكاـ، وتؤكد اغبفبلت اليت تقاـ 

 عند توىل الرئيس سلطانو وواجباتو كبو شعبو وواجباهتم كبوه. 

كانت ىناؾ أيًضا موانع ضد سوء استعماؿ السلطة أقوى أثًرا وقد  
من العواطف والكلمات، وذلك أف من طبيعة اغبكم الوراثي وجود 
منافسُت للوالية على اغبكم، وذلك على الرغم من النصوص اليت تقوؿ 
أبف ليس ىناؾ إال ويل عهد واحد، فمثبل ماذا يكوف القوؿ إذا احتج 

أقببت ويل العهد مل يكن زواجها شرعًيا، ويعرؼ البعض أبف األـ اليت 
اإلقبليز بعض ىذه النتائج ُب اترىبهم اػباص، ولكن األنظمة اإلفريقية  
كانت تسمح دبناسبات، أكثر لقياـ مثل ىذا النزاع، فمن اؼبعتاد مثبل أف 
يقـو منافس يؤسس لنفسو قوة تنصره ضد رئيس غَت ؿببوب عند 

 الشعب. 

تعرؼ أف القـو ُب إفريقيا كانوا ُب الغالب  ومع ذلك فيهمنا أف
ىبرجوف من موقف غَت ؿبتمل بطريق تنازؿ اغبكاـ ال بطريق الثورة، 
ويستطيع شخص لو مركز اجتماعي ساـ أف ينسحب من صباعتو مصحواًب 
أبتباعو، فإذا كانت لو قوة كافية، وكاف اؼبكاف الذي ىبتاره لنفسو على بعد 

نو بكل بساطة أف يعلن استقبللو، أبف يرفض كاؼ من مركز السلطة فيمك
دفع اعبزية. وأما إذا مل تكن لو قوة كافية فقد يضطر إىل االنضماـ إىل 
حاكم آخر يضمن لو األماف، أما ابلنسبة للفبلح العادي فاؽبرب أصعب 

دوف أف  -ألنو ُب الغالب ال يستطيع أف يًتؾ قبيلتو كلية، ولكنو يستطيع 
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أف ينتقل من منطقة ربت إشراؼ موظف إقليمي  -لة ىبرج عن حدود القبي
خاص إىل منطقة ربت إشراؼ موظف آخر، وؼبا كانت الثروة والقوة 
ابلنسبة عبميع أصحاب السلطاف تتوقف على عدد من ىبضعوف ؽبم، 
فهناؾ اعتبارات قوية تدعو كل حاكم إىل أف وببب الرعية إليو بدال من أف 

ال يضمن لو إال الرضا العاـ بوجو تقريب ينفرىم منو، ومع ذلك فإف ىذا 
جًدا، وىذا الفرض األخَت ينطبق أيًضا على أي نظاـ ُب اغبكومة النيابية، 
ولكن ال بد من وجود نوع من اغبكم النيايب كجزء من نظاـ الوحدات 

 السياسية الكربى.

 اليتائر املنيسة لليفوذ الػربي:

مواليد قطر غريب أـ سواء كانوا من  -من وجهة نظر عمبلء الغرب 
نستطيع تقسيم التغَتات الرئيسية اليت تقتضيها عملية نقل  -مل يكونوا 

اؼبدنية الغربية إىل الدوؿ اعبديدة إىل قسمُت: اقتصادي وسياسي، ومن 
الضروري إدخاؿ أنواع خاصة من التعديل ُب النظم االقتصادية والسياسية، 

ة والفنية اآللية الغربية، ولكن وذلك لكي يبكن االنتفاع ابألساليب العلمي
من وجهة نظر الشعوب نفسها اليت يطلب إليها إجراء ىذه التغيَتات ال 
يبكن الفصل التاـ بُت ىذين النوعُت من التغَتات، وذلك ألف التغَتات 
االقتصادية تؤثر ُب كل عبلقة من عبلقات اجملتمع الصغَت. وىذه التغَتات 

غوف اؼبنفعة ألنفسهم مباشرة وال يتأثروف إال قد أدخلت أوال دبعرفة قـو يبت
 قليبل ابالىتماـ دبصاّب اجملتمعات اليت قد يكوف فيها ؾباؿ عملهم.
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ففي األايـ األوىل للتنقيب عن الذىب واؼباس ُب جنوب إفريقيا، وُب 
األايـ األوىل إلنشاء اؼبزارع الكبَتة ُب جزر احمليط اؽبادي من الصعب على 

الطلب على العماؿ بُت قـو ال يدركوف للنقود قيمة،  اؼبرء أف يقوؿ أف
وتبًعا لذلك ليس ىناؾ ما يغريهم بًتؾ موطنهم من أجلها، يبكن أف 
يعوضهم تعويًضا كافًيا عن االضطراب ُب حياهتم اليت كانت قببل منتظمة. 
ومل يفعل الطلب على العماؿ ُب حد ذاتو شيًئا يساعد على القضاء على 

ألمر الذي يدعوف أنو أوؿ نفع عاد على تلك الشعوب اغبرب الضروس، ا
من اغبكم األوريب، بل الواقع أنو ؼبا كاف أوؿ ما يشًتيو العماؿ اإلفريقيوف 
 ُب كمربيل دبكاسبهم ىو البندقية، فإف العكس ُب ىذه اغبالة ىو الصحيح.

وإذا كانت أايـ خطف الزنوج ُب جزر احمليط اؽبادي قد مضى عليها 
فإف أايـ عقد العمل ؼبدة ثبلث سنوات، وىو العقد الذي زمن طويل، 

اعتربوا نقضو جريبة، تلك األايـ أقرب لنا عهًدا، وإف ذبنيد العماؿ بعقود 
من ىذا النوع ذبنيد ال يقـو على قانوف، وقد ترؾ ىذا العمل آاثرًا سبثل 

ى فصبل ابئًسا ُب اتريخ النهضة االقتصادية ُب األقاليم اؼبدارية، وقد أد
وليسوا صبيًعا حباؿ من األحواؿ من  –ذلك إىل قياـ بعض ذوي اإلنسانية 

يقرروف أف ىذا العمل مل هبلب لسكاف الببلد األصليُت  -األنثروبولوجية 
إال الضرر وأنو كاف خَتًا لو مل يعمل. وذلك ىو الرأي الذي عرض على 

األقاليم اؼبدارية  الناس عرًضا خاطًئا أبنو "ؿباولة من األنثروبولوجيُت إلبقاء
 حدائق حيواف أنثروبولوجية".



 45 

وقد ذكر الربوفسر آرثر لويس أف األنصار اػبياليُت ؽبذا الرأي 
يطلبوف اؼبستحيل والواقع ابلتأكيد أنو ُب ىذه األايـ ليس ىناؾ ُب أي 
مكاف حاجة إىل الضغط على اإلفريقيُت أو سكاف جزر احمليط اؽبادي حىت 

ليكسبوا قوهتم، وبقدر ما تكوف نتائج ىذا العمل يقطعوا مسافات كبَتة 
غَت مرضية اجتماعيا، فإف عبلج اغبالة هبب أف كبصل عليو بوسائل أخرى 

 غَت ؿباولة إرجاع عقارب الساعة إىل الوراء.

والظاىرة اليت سبيز العمل ُب األقطار اليت ندرسها ىي أنو عمل متنقل 
جو خاص ُب اؼبناجم، فضبل عن فإف القوة العاملة اليت وبتاجوف إليها بو 

اؼبزارع الكبَتة وأنواع العمل البنائي، وَب أحواض السفن والسكك 
اغبديدية، ال تكوف أبدا ُب متناوؿ اليد، وأف التقدـ االقتصادي اغبديث 

 ىو وحده الذي يوفر للسكاف اإلقامة ُب ذبمعات قريبة من مكاف عملهم.

أماكن بعيدة، وىم هبيئوف  وؽبذا فقد كاف على العماؿ أف هبيئوا من
أفراًدا وقد تركوا وراءىم أسراهتم ٍب يعودوف إليها عندما يقتصدوف من 
أجورىم القدر الكاُب من اؼباؿ، أو عندما يتموف مدة العقد، إذا كانوا قد 

 تعاقدوا على مدة معينة.

على أف ىذا النظاـ، وىو نتيجة للضرورة اليت ىبضع ؽبا أصحاب 
أوؿ األمر ما يربره على فرض أف أولئك الشباف مل  العمل، كاف لو ُب

يكونوا على أي حاؿ، هبدوف عمبل يشغلهم أثناء إقامتهم ُب موطنهم. 
ولكن الواقع أف ىذا النظاـ حـر الزراعة ُب القرية من اليد العاملة 
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الضرورية، وكثَتا ما أدى إىل خفض ُب إنتاج مواد الغذاء، وأف ما يكسبونو 
 ليعوض ىذه اػبسائر. من نقود مل يكن

وقد أدرؾ اعبميع ُب معظم األقطار ُب ىذه األايـ، أف النهضة 
الصناعية تقتضي ابلضرورة زبصصا أعظم، كما تقتضي تقسيم العمل بُت 
السكاف إىل عماؿ صناعيُت متفرغُت للصناعة، ومزارعُت ذباريُت، وقد 

لكنها ما اذبهت سياسة بعض اغبكومات اذباىا قواي كبو ىذه الغاية، و 
 زالت غاية بعيدة اؼبناؿ.

وُب بعض األقاليم أدرؾ الناس أف من األمور العلمية أف يزرع 
اؼبزارعوف ؿباصيل من أجل بيعها، ليكوف لديهم دخل نقدي دوف أف 
يغادروا موطنهم وُب ىذه اغباالت يتخذ التغَت االجتماعي أشكاال ـبتلفة، 

ائمة على حقوؽ خاصة وردبا كاف من أنبها تنمية عبلقات جديدة ق
ابألرض. ومن الواضح أف االقتصاد الذي ليس فيو شيء يباع ويشًتى ال 
يبكن فيو بيع األرض أو شراؤىا. وُب ؾبتمع لو مثل ىذا النظاـ 
االقتصادي، تتوقف اغبقوؽ اػباصة بزراعة األرض، ال على قيمتها 

ؼبزارع ُب الشرائية أو على قيمة إهبارىا، وإمبا تتوقف إما على عضوية ا
ؾبموعة تربطها القرابة، وإما على التبعية لسلطة سياسية، أو على عبلقات 
شخصية تتصل ابؼبالك األصلي لؤلرض. وحاؼبا يكوف ىناؾ تنافس من 
أجل امتبلؾ األرض، كأف تكوف األرض اؼبطلوبة اندرة، أو ألف ىناؾ طلبا 

قة ذات شديدا لقطعة خاصة من األرض، مثل أرض عليها غاابت ُب منط
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مطر دائم، وىي وحدىا اليت تصلح لنمو أشجار الكاكاو، أو أف تكوف 
 (2)أرضا ُب "اؽببلؿ اػبصيب"

الضيق ُب أوغندا على مقربة من حبَتة فكتوراي، وعند ذلك يدرؾ  
الذين ؽبم حقوؽ ُب األرض أف حقوقهم يبكن أف تصبح مصدرا للدخل، 

ذه العملية أف تتم حبرية كاملة وُب األقطار غَت اؼبستقلة مل تسمح اإلدارة ؽب
إال اندرا، فقد خشيت اغبكومات أف تًتؾ الفبلحُت يتصرفوف حبرية كاملة 
ُب حقوؽ األرض، لئبل يتورطوا ُب الديوف ويفقدوا أرضهم، ُب حُت أف 

 األرض ىي مورد الرزؽ الوحيد ؽبم. 

أ وُب األقاليم اليت ذبعل فيها اغبكومات احًتاـ العادات احمللية مبد
من مبادئ اإلدارة كاف دائًما من الصعب اغبكم أبف ىذه العادة، دبا يتبعها 
من سيطرة اعبماعة على التصرؼ ُب أمر األرض الزراعية قد عفا عليها 
الزماف، ومن جهة أخرى فإف األقاليم اليت وجهت اىتماما أكرب إىل السرعة 

ها التابعة إلحدى ُب إدخاؿ النظم الغربية، ظهر فيها أحياان أف اؼبنطقة كل
القوى أو إلحدى القبائل قد وضع ؽبا نظاـ اؼبلكية الفردية، وذلك قبل أف 

 يطلب أحد أف يكوف لو حق التصرؼ ُب األرض.

على أنو كاف من النتائج األخرى لزراعة احملاصيل النقدية أف ىاجر 
عدد كبَت من السكاف إىل األقاليم اليت اشتهرت أبعظم األرابح من تلك 

                                                 

فكتوراي من الشماؿ والشرؽ والغرب على اؽببلؿ اػبصيب ىنا ىو اؼبنطقة اليت ربيط ببحَتة ( 2)
بلؿ، ولكن "اؽببلؿ اػبصيب" أطلق ُب األصل على اؼبنطقة اليت سبتد من أرض اعبزيرة شكل ى

 والعراؽ إىل فلسطُت مارة بسوراي على شكل ىبلؿ وبيط بصحراء الشاـ.
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اعة، ويؤدي ىذا إىل مشاكل خاصة ابغبد الذي يبكن معو قبوؿ أولئك الزر 
اؼبهاجرين أعضاء ُب اجملتمع الذي يبلك أراضي اإلقليم، وىي مشاكل ال 

 تقل ُب حدهتا عن مثيبلهتا من اؼبشاكل ُب األقطار الغربية.

تلك إذف ىي النتائج اؼبباشرة لتحويل زراع الكفاؼ إىل عماؿ 
 للمحاصيل النقدية، أما النتائج غَت اؼبباشرة لدخوؿ مأجورين، أو مزارعُت

االقتصاد النقدي إىل ؾبتمعات مل تكن تعرفو قببل، وذلك لزايدة الفرص إىل 
حد ما لكسب دخل نقدي ُب ؾبتمعات تتداوؿ فيها النقود فعبل، فقد 
أصبحت ىذه النتائج سائدة ُب صبيع النواحي، ولكي نفهم قوة ىذه 

أف نعًتؼ أبف انتقاؿ سلع قيمة بُت أعضاء ينتموف إىل  النتائج هبب علينا
ؾبتمع غَت ذباري لو مغزى ىبتلف كل االختبلؼ عما إذا حدث ذلك ُب 
ؾبتمع يتبادلوف فيو السلع مقابل النقد، وكثَتًا ما كانت قصص اؼببشرين 
األوائل عن حفبلت الزواج اإلفريقية تؤكد أف العروس ُب كل خطوة من 

زوجها وعند دخوؽبا إىل البيت تطلب منو أف يدفع ؽبا شيًئا رحلها إىل بيت 
 ما.

وقد اعترب بعضهم ىذا التقليد وأكثر منو العادة الشائعة عن انتقاؿ 
اؼباشية وغَتىا من األشياء النفيسة من أسرة العريس إىل أسرة العروس 

، اذباًىا ذباراًي دنيًئا، ُب عبلقات بشرية كاف هبب أف تعترب عبلقات مقدسة
ولن يكوف ىناؾ تناقض كبَت إذا قلنا إف القـو الذين تعودوا أف تكوف حياة 
اجملتمع كلها قائمة على أساليب اؼبعامبلت التجارية، ىم وحدىم الذين 
أيخذوف هبذا التفسَت ألنبية اؽبدااي واإلىداء ُب ؾبتمعات غَت ذبارية وىي 
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ن إقامة عبلقات ؾبتمعات يعترب لديها تقدًن اؽبدااي جزًءا ال يتجزأ م
جديدة، وذلك أنو هبعل للمناسبة ذكرى، حبيث وبل ىذا العمل ؿبل 

 التسجيل الكتايب. 

وفضبل عن ذلك فإف اؽبدية زبلق رابطة جديدة، ألهنا ذبمع بُت 
شخصُت ُب عبلقة اؼبهدي واؼبهدى إليو، وُب حالة الزواج يبكن ابلتأكيد 

روس، وىي اؽبدية اليت يقدمها القوؿ أبف انتقاؿ اؼباشية يقابل انتقاؿ الع
أىل العروس إىل الزوج )على شرط أف يكوف مفهوًما "أف ىذه العملية 
ليست دفعة، وأف ىذه الدفعة ليست شبًنا(" ودبثل ذلك نقدـ احًتامنا، 
ونقدـ ربياتنا، ونقدـ والءان كما نقدـ زايراتنا. والعادة أف الناس ُب ؾبتمع 

دية، ويكافئوف على خدمات اقتصادية غَت ذباري يقدموف ىدية مقابل ى
خاصة أو خدمات غَت ؿبسوسة مثل الوالء السياسي، ولكنهم "ال يدفعوف 
ماال مقابل ىذه األشياء، فما ىو الفرؽ األساسي؟ ذلك أف اؼبكافأة أو 
ىدية البدؿ، وإف كانت واجبة األداء إال أنو ال يبكن اؼبطالبة هبا، فذلك 

 قانونًيا.التزاـ أديب وليس التزاًما 

واؼبفروض أف يكوف ىناؾ تعادؿ إىل حد ما، ولكن ىذا أيًضا ال 
يبكن التمسك بو، بل إف انتقاؿ اؼباشية عند الزواج، مع كل ما يسبق ذلك 
من مناقشات بُت الطرفُت، حيث يتفقوف على ربديد عدد اؼباشية اليت 

عن  هبب تسليمها، ومع ما قد وبدث من التجاء إىل القانوف، إذا عجزوا
تسليم العدد اؼبقرر من اؼباشية. كل ىذا يتصل بعامل غَت عامل اؼبعامبلت 
التجارية، وهبب أف ننظر إىل ىذه اؼبدفوعات على أهنا سلسلة من 
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اؼبعامبلت اؼبتصلة يتداولوف فيها اؼباشية تداوال ال هناية لو، وفق أصوؿ 
 وضعتها روابط القرابة بنوع خاص. 

ل على بقاء شبكة ىذه العبلقات أبكملها، ومن بُت العوامل اليت تعم
ىو انتظارىم استبلـ ماشية من أشخاص معينُت ُب مناسبة عقود زواج 
معينة، وىي أبعد ما تكوف عن اؼبعامبلت غَت اؼبتصلة، حيث تكمل كل 
معاملة نفسها بنفسها، وىو ما نعرفو ابلبيع والشراء. ومن قبيل اؼببالغة أف 

و سباًما من البيع والشراء بسبب أف كل ما فيو نقوؿ عن ؾبتمع ما إنو ىبل
ليس معروًضا للبيع والشراء. والواقع أنو ما زالت ىناؾ أركاف صغَتة ُب 
اجملتمع الغريب تقـو فيها العبلقات االجتماعية وتستمر عن طريق اؽبدااي 
اليت تعطى، واؽبدااي اليت تؤخذ )ويشمل ذلك كما ُب اجملتمعات الصغَتة 

وىو شكل من اؽبدااي(، ولكٍت أقدـ ىذا على أنو وصف  إكراـ الضيف
 تقرييب للتباين بُت اجملتمعات التجارية واجملتمعات غَت التجارية.

وردبا يبدو أف ىذا الكتاب يهتم اىتماًما كبَتًا دبا هبري ُب اجملتمعات 
اإلفريقية، وعذري ُب ذلك أف تلك اجملتمعات كانت شغلي الشاغل ُب 

حياٌب اعبامعية، ولكن ما أصفو ىنا من عمليات يبكن  القسم األكرب من
تتبعو ُب كل مكاف بلغت إليو التكنولوجيا الغربية. وقد أوردت من األمثلة 
من خارج القارة اإلفريقية ما يستطيع شخص غَت ـبتص ُب اؼبيادين 
األخرى أف وبصل عليو منها. وإذا اهتمت أبين أخطأت ُب وضع العامل 

"أمم جديدة" فإف جوايب على ذلك أف ُب القرف الذي  الشرقي ربت عنواف
 نعيش فيو ال شك ُب أف أمم الشرؽ القدًن قد أصبحت أفبًا جديدة.
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 الفصل الجاىي

 أشاليب دديدة يف املعيعة

مزارعوف  -عماؿ أجراء  –التفكك ُب اقتصاد القرية 
مصادر  -"حقوؽ األرض"  -نفقات نقدية  –نقديوف 
 االقًتاض

ظهر التكوين االجتماعي الذي ندرسو، فإان سنجد أف مهما يكن م
أعظم التغيَتات شأاًن يبكن أف تعترب أثًرا من آاثر إدخاؿ االقتصاد النقدي 
أو زايدة التوسع فيو، وتنمية الصناعات الكبَتة، ولكن بعض التغيَتات ُب 
تلك العبلقات االجتماعية أكثر اتساًعا من غَتىا، وىي تلك اليت تقـو 

التجارة والصناعة ُب مدانبا الواسع، وىذه تًتكز ُب اؼبدف اغبضرية  عليها
اليت خلقتها النهضة اعبديدة أو زادت فيها زايدة كبَتة. وُب ىذه اؼبراكز 

 اغبضرية تزدىر نتيجة ؽبذه العبلقات ؾبموعات اجتماعية جديدة. 

وال يتأثر التكوين االجتماعي ؽبذه اؼبدف، إال قليبل ابألصل الريفي 
ألولئك السكاف اعبدد، واألفضل أف نبحث موضوع ىذه اؼبراكز على 
حدة، على اعتبار أهنا ُب دور التكوين، بدال من اعتبارىا خاضعة للتغيَت 
والتبديل، وموضوع ىذا الفصل: فعل اؼبؤثرات الغربية ُب اؼبنظمات 
االقتصادية ُب اؼبناطق الريفية. ويتوقف فعل ىذه اؼبؤثرات على الشكل 
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ي تتخذه الفرص االقتصادية اعبديدة، واؼبسألة الفاصلة ىي ما إذا كاف الذ
من اؼبمكن اغبصوؿ على دخل نقدي من الزراعة، فإف صح ذلك فإف 
التطورات اليت كبن بصددىا تتعلق حبقوؽ اعبماعة ُب األرض وبتنظيم 

ف الزراعة واتساع العبلقات التجارية وتوفَت الثقة اؼبالية.. أما توسيع اؼبيدا
التجاري فهو شيء يدرسو االقتصاديوف دوف االجتماعيُت، ومثاؿ ذلك أف 
ُب نيجَتاي نعرؼ أف النساء اعتدف من زمن ال تعيو ذاكرة القـو أخذ 
الفائض القليل من إنتاج األسرة إىل السوؽ، وكلما ربسنت طرؽ 
اؼبواصبلت زادت اؼبسافات اليت يقطعها، حىت أننا ُب ىذه األايـ نرى 

يتاجرف ُب يـو واحد ُب سلع ( 2)تجار من النساء ُب سوؽ أونيتشابعض ال
تبلغ قيمتها ألًفا من اعبنيهات، وينقلن تلك السلع ابللورايت إىل ـبتلف 
أكباء الببلد، ولكن ما نعرفو ال يشبع رغبتنا ُب معرفة الكثَت عن التنظيم 

ٌب الذي يقتضيو مثل ىذا النشاط وعن اؼبركز االجتماعي للسيدات البل
 ؽبن فضل القياـ هبذا العمل االقتصادي الكبَت. 

وىذا القدـ ليس إال مثبل واحًدا من أمثلة الطرؽ اليت يبكن هبا 
استغبلؿ مصادر الربح اعبديدة، حىت تكوف الفوارؽ ُب الثروة أبعد بكثَت 
فبا عرفتو ىذه اجملتمعات ُب أزمنة سابقة وأصحاب الدخوؿ الكبَتة 

التمتع أبساليب من اؼبعيشة تقـو على األقل ُب  يستخدموف أمواؽبم ُب
مظاىرىا اؼبادية، على مباذج من الغرب، وإذا أضفنا إىل ىذا ظهور اؼبهن 

                                                 

  نوب نيجَتاي على هنر النيجر إىل اماؿ الدلتا قليلُب( مدينة Onitshaأونيتشا )( 2)
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اغبرة اعبديدة، والوظائف ذات اؼبرتبات الثابتة، فإف ذلك يؤدي إىل تنوع 
 ُب اجملتمع، حىت ُب اؼبناطق الريفية.

اآلف إال القليل، وىناؾ تطور اجتماعي جديد ال نعرؼ عنو حىت 
وىو إنشاء ؾبتمعات جديدة حسب خطة موضوعة ُب أماكن تنظم فيها 
اغبكومات استقرار السكاف، وقد يكوف مرتبطًا دبشاريع اؽبجرة، كما قد 
يكوف حيث يضطر السكاف اؼبنتشروف إىل تركيز إقامتهم ُب قرى أو ُب 

يتتبع فيو ملكيات موحدة من األرض. وىناؾ ؾباؿ آخر مل يستطع أحد أف 
عملية التغَت ُب مكاف من األمكنة خبطة واضحة وليس ُب الوقت اغبايل 
ؾباؿ لذلك ُب أي مكاف تقريًبا، وذلك اجملاؿ ىو أثر إلغاء ذبارة الرقيق ُب 

 التنظيم االقتصادي.

 العنال األدراء:

ُب اجملتمعات اليت تعتمد ُب اغبصوؿ على الدخل النقدي على ىجرة 
ىل مراكز العمل، تكوف طبيعة اؽبجرة ىي اؼبسألة اؼبهمة، العماؿ األجراء إ

من وجهة نظر اؼبوطن األصلي ألولئك العماؿ ُب اؼبنطقة الريفية: من 
يشًتؾ ُب اؽبجرة؟، وما اؼبدة اليت يغيبوف فيها عن موطنهم؟، وما القدر 
الذي يقدمونو إىل االقتصاد احمللي؟ وما طبيعة األثر الذي يكوف لغياهبم، 

 سبة ألوجو النشاط االقتصادي الضرورية؟.ابلن

وُب معظم اؼبناطق الريفية ُب األقطار اليت دخلت فيها الصناعة 
حديثًا، يتغيب ُب أي وقت معُت عدد من الشباف الصغار عن موطنهم ُب 
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سبيل اغبصوؿ على اؼباؿ، وقد أصبح أمًرا مسلًما بو أف مكاسبهم تعد 
لقرى ال يزالوف يؤملوف أف وبصلوا قسما من اقتصاد القرية. ولكن أىل ا

على كل ما وبتاجوف إليو من موارد غذائية من زراعة أرضهم اػباصة 
ابلطرؽ التقليدية، ولكن ما يلـز ؽبذا العمل من أيد عاملة ينقص ابلضبط، 
بنسبة ربويل ىذه القوة العاملة إىل كسب النقد. وأما السلع اليت وبصلوف 

يبكن إنتاجو ُب القرية، ولكن إذا نقص إنتاج  عليها هبذا النقد فهي فبا ال
اؼبواد الغذائية ُب القرى بسبب النقص ُب األيدي العاملة، فإف ذلك 
النقص ال يبكن أف يعوضو النقد أو السلع اليت يقدمها أولئك العماؿ إىل 

 االقتصاد القروي.

وُب مثل ىذا اؼبوقف قد يكوف من العسَت على اؼبرء أف يوازف بُت 
واػبسارة، ومن عاداتنا عامة أف نعتقد أف اغبصوؿ على مقدار  اؼبكسب

أكرب من السلع اؼبختلفة دليل على الرقي ُب مستوى اؼبعيشة، كما نرى أف 
النقص ُب اؼبوارد الغذائية دليل على التأخر، وال يقبل كثَتوف من أىل 
القرى التخلي عن السلع اعبديدة ُب سبيل اؼبزيد من الغذاء، بل إف 

ئبلت اليت ذبد نفسها ُب هناية األمر ُب موقف حرج بسبب غياب العا
رجاؽبا مدة أطوؿ فبا هبب، لعل تلك العائبلت نفسها ىي اليت شجعتهم ُب 

 أوؿ األمر على اػبروج ُب طلب ما يستطيعوف ربقيقو من اؼبكاسب.

إال ُب  -وإف إدخاؿ نظاـ العمل ابألجر إىل األقطار اؼبدارية مل يكن 
ؾبرد أثر من آاثر اإلغراء، ويستطيع اؼبرء أف يذكر  -لنادرة األحواؿ ا

حاالت قليلة ُب إفريقيا أصبح فيها السكاف على إؼباـ ابلسلع التجارية 
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قبل أف يكوف ىناؾ أي طلب على العماؿ، وؽبذا فإهنم عندما ظبحت ؽبم 
الفرصة أقبلوا على اؽبجرة من مواطنهم ُب سبيل اغبصوؿ على اؼباؿ، ومن 

ة ذلك قبائل بتشواان الند فقد كاف بعض رجاؽبم يسعوف ُب سبيل أمثل
العمل ُب مناجم اؼباس ُب كمربيل قبل أف يكوف ىناؾ أي ذبنيد منظم 

 للعماؿ. 

على أنو ُب أحواؿ أخرى أكثر مل تكن اؼبزااي اليت وبصلوف عليها 
عندما يقيموف مدة طويلة وسط ظروؼ ال عهد ؽبم هبا وُب أماكن غريبة 

وبعيدة عن وطنهم، مل تكن تلك اؼبزااي واضحة أماـ الشباف الذين  عنهم
يدعوف لبلنضماـ إىل ذلك العمل، وؽبذا تستخدـ أنواع ـبتلفة من الضغط 
إلقناعهم بذلك، ومل يكن وكبلء ذبنيد العماؿ يدققوف كثَتًا ُب الطرؽ اليت 

ود يتبعوهنا للحصوؿ على العماؿ، وكاف على العماؿ أف يوقعوا على عق
 تلزمهم العمل مدًدا ؿبددة. وكانت ـبالفة مثل ىذه العقود تعترب جريبة. 

وخاصة ُب البحار اعبنوبية وُب جنوب  -وُب تلك األكباء من العامل 
حيث كاف العماؿ ينقلوف بطريق البحر إىل أماكن العمل،  –شرقي آسيا 

 ادعى أصحاب األعماؿ أهنم ال يستطيعوف تعويض ما ينفقوف، إال إذا
أمكنهم إبقاء الرجاؿ مدة ثبلث سنوات، وعلى سبيل اؼبثاؿ كانت مدة 
عقد العمل العادي ُب غينيا اعبديدة ثبلث سنوات قابلة للتجديد مرة 
أخرى. وإف قصة العصر األوؿ للتنمية االقتصادية ُب اعبهات اؼبدارية 

 ليست من أكثر الصفحات إشراقا ُب التاريخ.
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حيًحا سباًما ُب ىذه األايـ ُب أي مكاف على أنو قد ال يكوف األمر ص
على سطح األرض بل إنو ُب بعض األماكن قد يكوف األمر غَت صحيح 
ابؼبرة، إذا قلنا إف العماؿ يًتكوف موطنهم للعمل ابألجر ربت ضغط آخر 
غَت رغبتهم ُب اغبصوؿ على دخل نقدي، وفبا ال شك فيو أف من أشكاؿ 

ـ بدفع ضريبة للحكومة، وىذا االلتزاـ الضغط اليت ؽبا مغزى خاص االلتزا
ُب شكل من األشكاؿ ىبضع لو صبيع الرعااي ُب اغبكومات اؼبنظمة، وذلك 
ؼبواجهة نفقات اغبكومة، ولو أف التاريخ وبدثنا عن بعض أويل األمر الذين 
يتباىوف ابلقوؿ أبف حاجة الناس إىل اؼباؿ لدفع الضريبة اؼبقررة كثَتًا ما 

السعي وراء العمل ابألجر إال أنو ليست ىناؾ إال  دفعت الشباف إىل
حاالت قليلة فرضت فيها ضريبة أو زيدت فيها ضريبة قديبة ؽبذا الغرض 

 وحده. 

وقد فرضت بعض اغبكومات أف تستخدـ الضرائب ؽبذا الغرض، 
ولو أف كثَتين من أصحاب العماؿ يلحوف ُب ذلك، وال قبد ُب ىذه األايـ 

ال يهتم فيها الناس ابؼباؿ إال من أجل  -وجدت  إف -إال حاالت قليلة 
دفع الضرائب. وُب الوقت نفسو ال يزاؿ ىناؾ كثَتوف يكوف االعتبار 
األوؿ لديهم عندما يقرروف ترؾ وطنهم، للسعي ُب سبيل الرزؽ ُب وقت 
معُت، ىو أف الضريبة قد حل موعدىا، ويبكنهم أبسهل سبيل سداد 

اؼباؿ مقدًما من أجورىم من وكالة ذبنيد الضريبة إذا قبضوا مبلًغا من 
العماؿ، ومن انحية أخرى قطع بعض الناس مسافات طويلة سعًيا وراء 

 األجر قبل أف ىبضعوا ألية ضريبة على اإلطبلؽ.
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وإذا نظران ُب أكباء ـبتلفة من إفريقيا يبكننا أف نرى أانًسا تلعب 
دورًا قل شأنو أو األجور االقتصادية اليت يكسبوهنا بعيًدا عن موطنهم 

عظم، ويعرؼ عامة الناس خبربهتم أف الطلب على السلع التجارية يزداد 
يوًما بعد يـو حىت تصبح تلك السلع أشياء ال يبكن االستغناء عنها، وؽبذا 
وبق لنا أف نعترب أولئك األقواـ ُب مراحل ـبتلفة من عملية عامة، ففي 

ولعل ذلك كاف منذ  –اف طرؼ منها توجد صباعة النوير ُب جنوب السود
حوايل عشرين سنة عندما كاف أحد علماء األنثروبولوجيا يدرس أمورىم 

وال يهتم النوير بشيء مثل اىتمامهم دباشيتهم وال يزالوف   -( 2)دراسة دقيقة
وبصلوف على مورد معاشهم كلو من بيئتهم وىي بيئة قاسية إىل درجة غَت 

تنجانيقا، وىم صباعة تقديرىم  عادية، وردبا أيٌب بعدىم النجوٌب ُب
للضرورايت عندىم بسيط، ولكن ذلك يشمل القماش القطٍت بدال من 
اعبلود التقليدية، وىناؾ أقواـ آخروف يهتموف ابحملاريث والدراجات 
واؼبشاعل الكهربية، واألسرة، وأوعية الصاج اؼبدىوف ابؼبينا، وأواين الطبخ 

.  من األلومنيـو

وى الضرورات عند صباعة من اعبماعات إىل ويبكننا أف نًتجم مست
، وُب الواقع قد وضع  قيمتو النقدية، على اعتبار أهنا دخل سنوي معلـو

                                                 

ضوع سيجماف )شارؿ جريل( الذي كاف أستاًذا وا ىذا اؼبو من أشهر األنثروبولوجيُت الذين درس( 2)
(، ومن كتبو الشهَتة 2622-2622لؤلنثروبولوجيا ُب جامعة لندف وقد زار السوداف )

races of Africa, 1957  2622ُب وقد تو. 
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، وتبُت أنو ُب أي مكاف ابلنسبة عبميع (2)ىذا اغبساب ابلنسبة للنجوين
السكاف، ال يصل اغبساب إىل مستوى هبعل من الضروري للشاب 

العملية والواقع أف أولئك األفراد النجوين أف يعمل ابألجر طوؿ حياتو 
الذين يقرروف أف وبًتفوا العمل ابألجر طوؿ حياهتم إمبا يهجروف وطنهم، 

 ويستقروف ُب إحدى اؼبدف. 

أما اآلخروف فيكتفوف ابلزايرات اؼبوظبية إىل مراكز العمل اليت يقـو 
هبا الشباف الذين ينتظر منهم مساعدة والديهم كما يعولوف زوجاهتم 

اؽبم، وُب األايـ األوىل من اإلدارة األوربية، ُب األقطار اؼبدارية، كاف وأطف
اؼبفروض أف الرجاؿ ال يقوموف بعمل من األعماؿ، وابلنظر إىل أهنم مل 
يبلغوا بعد مرتبة الشعور النبيل كبو مركز اؼبرأة، الذي يعترب من صفات 

 مل كلو. الطبقات الوسطى ُب أوراب، فإهنم جعلوا زوجاهتم يقمن ابلع

وحقيقة األمر أف ُب معظم األقطار اؼبدارية، كما ُب معظم ؾبتمعات 
الفبلحُت تعمل النساء عمبل شاًقا جًدا وعليهن بعد إعداد الطعاـ أف 
وبملن اؼباء العذب وحطب الوقود، وأف يقمن بقسم كبَت من الزراعة، 

القتاؿ، والواقع أيًضا أف واحدا من نواحي النشاط التقليدي للرجل، وىو 
قد انتهى بسبب قياـ حكومات على مستوى عاؿ، كما أف انحية أخرى 

قد فقدت أنبيتها االقتصادية. ومع  -وىي الصيد  –من نشاط الرجل 
ذلك فهناؾ أوقات يكوف فيها الشباف مطلوبُت للعمل ُب اغبقوؿ، وخاصة 

                                                 

 p.h.gulliver: labor ُب االقتصاد الريفي أتليف دكتور جليفار:انظر كتاب ىجرة العماؿ ( 2)

migration in a rural economy. 
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عند إعداد األرض للبذر، وبوجو خاص ُب اؼبساحات اليت تستعمل فيها 
 اريث.احمل

ومن السهل أف يؤدي النقص ُب األيدي العاملة ُب تلك الفًتة إىل 
عجز ُب ما وبصلوف عليو من الغذاء، كأف تكوف مساحة األرض اليت تعد 
للبذر أقل فبا هبب أو أف تكوف األرض الزراعية كلها ال تعد ُب الوقت 
 اؼبناسب ابلنسبة ألوؿ سقوط األمطار. ويعرؼ كثَت من الرجاؿ الذين

يًتكوف موطنهم طلًبا للماؿ حق اؼبعرفة أف غياهبم سيسبب خسارة ُب 
موطنهم، وؽبذا وباولوف تدبَت موعد رحلتهم حبيث ال يتغيبوف ُب األوقات 
اليت تكوف فيها اغباجة إليهم ماسة، ولكن األمر يزداد حرًجا كلما ارتفع 

مل ُب مناجم اغبد اؼبقرر عليهم صبعو من األجور، وُب األايـ األوىل من الع
اؼباس ُب كمربيل، مل يكن على عماؿ ألتسواان أف يبكثوا بعيًدا أكثر من 
أربعة إىل ستة أشهر، على أف بعض العماؿ هبتهدوف حىت يعودوا إىل 
أسراهتم ُب موسم اغبرث كل سنة، وىناؾ عماؿ يصروف على أداء نصيبهم 

غادروا موطنهم، من العمل ُب الوقت الذي تشتد فيو اغباجة إليهم قبل أف ي
وُب بعض األقاليم يضطروف إىل البقاء حىت ولو أدى ذلك إىل أهنم ال 

 يعودوف إىل موطنهم ُب العاـ اؼبايل.

ويستطيع النجوين من أىل تنجانيقا، أف يؤدوا ما يلـز ؼبستواىم 
الضعيف نسبًيا من اغباجات النقدية، إذا قاـ كل رجل منهم برحلتُت 

حياتو، ومعظم الرجاؿ ىبرجوف ُب الرحلة األوىل قبل للعمل ابألجر ُب أثناء 
الزواج، وكثَت منهم يقـو ابلرحلتُت قبل سن الثبلثُت، على أف لديهم 
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مصدرًا آخر للنقد، وىو الطباؽ الذي يبكنهم زراعتو ُب موطنهم، ولكن 
الطباؽ ال يعطي رحًبا كبَتًا ويقنع بو العجائز من الرجاؿ، ولكن وبتمل فعبل 

مستواىم وأف يتخذوا منهًجا شبيًها دبا تتخذه قبائل ألتسواان )ُب  أف يرتفع
جنوب إفريقيا( حيث يزداد ابنتظاـ ؾبموع الفًتات اليت يقضوهنا ُب 
موطنهم بُت األوقات اليت يكسبوف فيها أجورىم، وعندما وبدث ذلك 
يصعب عليهم من الناحية العملية أف يوفقوا بُت عملهم كمزارعُت وعملهم  

 مأجورين.  كعماؿ

ومن أسباب ىذا التطور عند ألتسواان، أف ما لديهم من منتجات 
قليل جًدا، وأف صبلة دخلهم النقدي، وتبًعا لذلك  -يبكنهم بيعو  -ؿبلية 

صبلة السلع اليت يبلكها ؾبتمعهم، أعلى فبا يبكن أف وبصلوا عليو، مهما 
كل فرد ولكن نصيب   -يكن األمر لو مل يذىب الشباف للعمل ابألجر 

فقد تكوف ىناؾ عائبلت ليس  -بطبيعة اغباؿ ليس مساواي لنصيب اآلخر 
لديها شباف، وردبا ينسي الشاب الغائب أف يرسل ماال ألىلو وردبا قد 
يعجز عن ذلك، وردبا يقرر أف يظل ُب اؼبدينة طوؿ حياتو، وينسى بذلك 

لزواج الروابط القديبة بينو وبُت أىلو وينشئ روابط جديدة عن طريق ا
 بنساء أجنبيات.

ويبكن ُب حالة الزراعة أف نرى نتائج ىذا العمل ُب غاية الوضوح، 
فعندما كانت األقلية وحدىا ىي اليت تًتؾ موطنها، كاف ىناؾ دائًما بعض 
أقارب العامل الغائب على استعداد ؼبساعدة زوجتو َب حرث األرض، 

لفُت ُب اؼبوطن، وؽبذا ولكن كلما زاد عدد الغائبُت، ثقل العبء على اؼبخت
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قد تبقى بعض األرض بغَت حرث أو يتأخر إعدادىا ؼبوسم الزراعة. وأحياان 
يرسل الغائبوف لزوجاهتم ماال لئلنفاؽ على حرث األرض، وإف استخداـ 
عماؿ ابألجر ُب ىذه اغبالة ىبلق نوًعا جديًدا من العبلقات االجتماعية 

 عد.وبتاج إىل دراسة أوَب سنعرض ؽبا فيما ب

وقد بلغت ىذه العملية ُب ارباد جنوب إفريقيا شأوا بعد من ىذا، 
ويرجع ذلك من جهة إىل الطلب الذي يزداد ابنتظاـ على العماؿ 
اإلفريقيُت، ولكن ىناؾ عامبل آخر لو أنبية خاصة، وىو النقص اؼبتناىي 
ُب األرض الصاغبة للزراعة، وىذا أيًضا عنصر من عناصر العملية اغبديثة 

تغَت االجتماعي ذبب دراستو فيما بعد، وليست مساحة األرض اليت لل
زبتص هبا معظم اعبماعات اإلفريقية ُب االرباد كبَتة حبيث تسمح أبف 
يكوف لكل أسرة حقل يزرعوف فيو ما يلزمهم من غذاء، فضبًل عن أف 
يتبقى شيء منو يبيعونو، وؽبذا اؼبوقف مثيل ُب معظم األجزاء اؼبكتظة 

ُب مناطق أخرى. ولكن اغبالة ُب ارباد جنوب إفريقيا قد بلغت ابلسكاف 
اغبد األقصى، وقد قيل عن إقليم كيسكامهوؾ ُب والية الرأس إنو لو مل 

وىنا يقضي عدد كبَت  (2)يكن ىناؾ مورد العمل ابألجر ؼبات الناس جوًعا
أفضل سٍت عمرىن ُب العمل بعيًدا عن  -كما يفعل الرجاؿ   –من النساء 

هن الريفي، وبذلك يبقى العمل الزراعي بدرجة أكرب من نصيب موطن
 األطفاؿ والعجائز.

                                                 

(2 )d.h. Houghton and e.m.walton: the economy of a native reserve. 

1952 p.183. 
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ُب نظر اؼبسئولُت عن  -وأشد مظاىر ىذا اؼبوقف إيبلما للنفس 
أف اؼبوارد الزراعية ال تلقى العناية الكافية بتنميتها،  -سياسة اغبكومات 

الزراعية يتلفوف تلك اؼبوارد بطرقهم  -وىذا ىو األغلب  –وإما أهنم 
 العقيمة. 

وعلى الرغم من أف اؼبصاّب اإلفريقية تدرب اؼبشرفُت على القياـ 
إبرشاد الفبلحُت إىل الطرؽ الزراعية اليت ربفظ على األقل خصوبة الًتبة 
من التلف التاـ، وإف أمكن تساعد على زايدة اإلنتاج، ولكن وبدث أنو ُب 

ؼبزارعُت ذوي النشاط وقت معُت أف يكوف معظم الرجاؿ الصاغبُت من ا
والذكاء، الذين هبب أف يتلقوا اإلرشاد والتعليم، بعيدين عن وطنهم 

 يبارسوف أعماال أخرى غَت الزراعة. 

ويندر أف يفكر أحد من ىذا الطراز من الرجاؿ أف يقضي ُب العمل 
الزراعي مدة أطوؿ فبا يقضيها ُب عملو كأجَت، ويضاؼ إىل ذلك أف العمل 

ىو أيًضا ُب اضمحبلؿ، وقد كاف ذلك العمل دائما من  ُب رعي اؼباشية
اختصاص صغار السن من الرجاؿ، وىو عمل ال يستطيع القياـ بو النساء 
أو العجائز من الرجاؿ، وقد أصبح اليـو من نصيب الصبية، والواقع أف 
العمل ابألجر ردبا يكوف لو إغراء كبديل من فًتات العزلة الطويلة ُب 

حيث يرعى ألتسواان ماشيتهم ُب وقت تكوف فيو صبيع  األماكن النائية
األرض القريبة من القرية مشغولة ابحملاصيل الزراعية، ووبدث مثل ىذا عند 
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، رعاة (2)قـو آخرين ىبتلفوف عن ألتسواان كل االختبلؼ، وىم الفوالين
اؼباشية ُب غرب إفريقيا، ولو أف السعي وراء العمل ابألجر ىناؾ ليس 

 لكن الشباف ينتهزونو، كفرصة للهرب من العمل اؼبرىق.ضروراي، و 

ومن وجهة نظران إىل الكفاية االقتصادية هبب علينا أف نقر أبف 
مزارع الكفاؼ السابق بُت األقواـ الذين أصبحوا يعتمدوف على العمل 
اؼبتنقل، عندما يستجيب إىل الفرص اعبديدة يؤدي عملو ىذا إىل نتائج 

حباؿ من األحواؿ راجًعا إىل حرية االختيار أماـ غَت سعيدة، وليس ىذا 
العماؿ، وقد أدرؾ كثَت من أصحاب األعماؿ أف من اؼببلئم ؽبم أف تكوف 
معظم األيدي العاملة من غَت اؼبتزوجُت الذين يتقاضوف أجرىم دوف أف 
يراعى ُب ذلك أهنم يعولوف أسرة. ومن جهة أخرى وجدت اغبكومات 

رفع عن كاىلها مسئولية إعالة العماؿ العاطلُت، وقد األمر مبلئًما ؽبا، إذ ي
يطيب ؽبم أف يعتربوا اؼبكاسب اؼبالية اليت يعود هبا العماؿ موردا إضافًيا 
القتصاد الكفاؼ ُب اؼبناطق الريفية، ويبكن الرجوع إليو ُب أي وقت ربل 

ُت هبم أزمة اقتصادية، وؽبذا قل أف يبذؿ أولو األمر ؾبهودا إلغراء اإلفريقي
أو غَتىم فبن يعملوف ُب اؼبناطق اؼبدارية ابالنفصاؿ التاـ عن حياة القرية، 
وأف يتخذوا بدال منها حياة أىل اؼبدف الذين يعتمدوف اعتماًدا كلًيا على 

 أجورىم. 

                                                 

فوالين أو الفوال قبائل من الرعاة اعتنق أكثرىم اإلسبلـ بعد القرف الثاين عشر وىم خليط بُت ال( 2)
 ر واستقامة األنف.اغباميُت والزنوج ُب غرب إفريقيا يبتازوف بطوؿ القامة وطوؿ الشع
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وقد كانت حكومة الكونغو البلجيكية السابقة اغبكومة الوحيدة اليت 
َت من اغبكومات فبا عمدت إىل ذلك بطريقة جدية، وابلعكس ينفر كث

يسمونو أحياان "التحليل القبلي" للشعوب غَت األوربية، وقد سعى بوجو 
خاص ارباد جنوب إفريقيا أعظم األقطار اإلفريقية تصنيعا، سعًيا متواصبل 
لوقف ىجرة اإلفريقيُت الدائمة من األرض اؼبخصصة ؽبم، ومع ذلك فإف 

ا اؼبوقف، ولو أف من يرغبوف رغبات اإلفريقيُت أنفسهم ؽبا أنبيتها ُب ىذ
، إال أف كثَتين منهم ال  منهم ُب سكٌت اؼبدف يزداد عددىم يوما بعد يـو
يرغبوف ُب ذلك ويفضلوف أف تكوف ؽبم قدـ ُب كل من العاؼبُت، معتربين 
القرية موطنهم األصلي الذي وبتفظوف فيو أبرضهم وما يتبعها من حقوؽ 

يعودوف إليها بعد غياب سنُت كثَتة وفيها تنشأ أطفاؽبم وىم ُب الغالب 
 وقد ملوا ُب النهاية حياة العمل ابألجر.

وليس موضوع ىذا الكتاب حبث مشاكل السياسة اغبكومية، وإمبا 
موضوعو حبث التغَتات اليت تطرأ على العبلقات االجتماعية بفعل اغبضارة 

قتصادي إذ الصناعية الغربية، وُب ىذا اجملاؿ هتمنا التغَتات ُب التنظيم اال
نرى أف تقسيما جديًدا ُب العمل قد ظهر وفيو تعتمد األسرة على شباهنا 

من أجل دخل نقدي ال  -أي األب ُب مرحلة واألبناء ُب أخرى  –
تستطيع األسرة االستغناء عنو ولكنها ما زالت تعتمد ُب مواد غذائها على 

كاف متيسًرا عمل تقليدي بو اآلف أيد عاملة أقل عددا وأضعف كفاية فبا  
ؽبذا الغرض ُب الزمن اؼباضي، ونرى أيًضا أف االعتماد التقليدي على 
األقارب ليحلوا ؿبل شخص يعجز عن إقباز األعماؿ اليت هبب أف يقـو هبا 

 ىو، ىذا االعتماد قد أصبح اآلف غَت فبكن 
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نشهد ظهور عبلقات تعاقدية  -كما أشران قببل   –وُب ىذا اجملاؿ 
طتها إقباز العمل الذي ال بد من إقبازه، وليست ىذه جديدة يبكن بوسا

األنظمة ُب صبيع اغباالت معامبلت نقدية فقد لوحظ أف رجاؿ ألتسواان قد 
يرسلوف اؼباؿ إىل زوجاهتم ليدفعن أجر اغبرث. كما يفعل رجاؿ أليسوا ُب 
نياساالند )اآلف ماالوي( إذ يدفعوف أجًرا ؼبن يعٌت بصيانة مساكنهم مدة 

م، ولكن ىناؾ حاالت أخرى تقـو فيها اؼبرأة بدعوة صديق لؤلسرة غياهب
 غبرث حقلها ُب مقابل نصيب أيخذه من احملصوؿ. 

والًتتيب األخَت عمل من أعماؿ اؼبصلحة اؼبتبادلة، فقد يكوف ىناؾ 
رجاؿ لديهم من األرض اػباصة هبم أقل فبا يبكنهم زراعتو، ويبكنهم 

صوؿ أف يزيدوا ُب الواقع اؼبساحة اليت ابالتفاؽ على اؼبشاركة ُب احمل
يزرعوهنا. واؼبثبلف األخَتاف لقـو ال يستطيعوف كسب دخل نقدي من 
الزراعة ولكن ىناؾ كثَتين مثل النجوين ُب تنجانيقا، لديهم من األراضي ما 
يكفي لزراعة ؿبصوؿ نقدي، ولديهم سوؼ لتصريف إنتاجهم، وؽبم أف 

حيث يزرعوف أرضهم، وبُت كسبهم النقد ىبتاروا بُت البقاء ُب موطنهم 
 الذي وبتاجوف إليو، وذلك ُب عمل يبعدىم عن موطنهم. 

ويتم االختيار بتقدير معقوؿ قائم على حساب الفرؽ ُب الفائدة 
مراعُت ُب ذلك أف األجر الذي يطلبونو بدفع ابنتظاـ، ُب حُت أف اؼبزارع 

و، وعند النجوين، ىذا اؼبستقل عليو وحده أف يتحمل األخطار اليت تواجه
اغبساب واضح إىل حد كبَت، فإف ما يستطيعوف كسبو بزراعة الطباؽ أقل 
فبا يبكن كسبو ابلعمل ابألجر، ولكنهم كلما زادت هبم السن يقنعوف 
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ومن الناحية العملية ىذا معناه أهنم وبتفظوف دببلبسهم مدة  –بدخل أقل 
 بُت آف وآخر.وأيملوف أف ينالوا ىدااي من أبنائهم  -أطوؿ 

وىناؾ أيًضا أقواـ، مثل مزارعي الفوؿ السوداين ُب نيجَتاي الشمالية 
الذين يذىبوف كل سنة كبو اعبنوب، بعد أف يتموا حصاد ؿباصيلهم 
اػباصة، وذلك للعمل ُب مزارع الكاكاو حيث أيٌب ؿبصوؽبا متأخًرا، وىذا 

ة اعبديدة وىو يعطينا نوعا آخر لو مغزاه اػباص من العبلقات االجتماعي
 استخداـ اؼبزارعُت اإلفريقيُت من أصحاب احملاصيل النقدية كعماؿ أجراء.

 املسارعوٌ اليقديوٌ:

وبطبيعة اغباؿ أولئك الذين يسمح مركزىم ابستخداـ عماؿ ابألجر 
ىم القـو احملظوظوف، ُب أقطار يزرع هبا ؿبصوؿ يعطي رحًبا، مثل القطن 

شاجا ُب تنجانيقا، والكاكاو عند سكاف عند اعباندا والنب عند صباعة ت
 (2)منطقة الغاابت اؼبمطرة ُب غرب إفريقيا، الَتواب واألكاف واألجٍت والبييت

وقد أدي دخوؽبم ُب النظاـ االقتصادي العاؼبي إي تغيَتات اجتماعية من 
 نوع ىبتلف كل االختبلؼ عن تلك اليت وصفناىا حىت اآلف.

                                                 

( موطنهم اؼبنطقة الساحلية غريب هنر Yoruba, akam, agni and bêteىذه اعبماعات )( 2)
فة األجنيب ومعظم النيجرايل ساحل العاج وأكربىا صباعة األكاف اليت تنتمي إليها من انحية الثقا
دينية تشمل عبادة ىذه اعبماعات تتبع نسب األـ أي أهنم ينتموف إىل جدة قديبة، وؽبم عقائد 

األجداد واألرواح، وعملهم األساسي الزراعة ُب درجات ـبتلفة من التقدـ ونظامهم االجتماعي 
 قبلي، وؽبم رؤساء وؾبالس للشيوخ )دائرة اؼبعارؼ الربيطانية(.
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عُت اإلفريقيُت أف يزرعوا ؿباصيل ومن الواضح أنو إذا كاف للمزار 
ذبارية فضبل عن احملاصيل الغذائية فيجب أف يزرعوا مساحة أكرب فبا كاف 
يفعل آابؤىم وقد يظن الغريب ُب بساطة أف ىذا يبكن عملو "أبف يشتغل 

حيث  -منها حالة اعباندا  –الرجاؿ جبد أكثر" وال ريب أف ىناؾ حاالت 
ا ُب حُت كانت التقاليد تقضي أبال ينتظر يعمل الرجاؿ اليـو عمبل كثَتً 

 منهم أي عمل زراعي.
ولكن ىناؾ دائًما فًتات قمة تشتد فيها اغباجة إىل العماؿ، وىي 
تتطلب من األيدي العاملة أكثر فبا يتوافر عادة ُب أسرة واحدة، وأخصها 
طبعا فًتة اغبصاد، وكلما زاد اؼبزارع من اإلقداـ على زراعة احملاصيل 

 ية، زاد الضغط عليو للحصوؿ على أيد عاملة وقت اغبصاد.النقد
وعبلوة على ذلك فإف من اؼبزااي اليت يبكن للمرء أف وبصل عليها 
ابؼباؿ، إعفاءه من أشق أنواع العمل، وىذه الفكرة ليست قاصرة على 
األوربيُت، ولو أهنم لسبب من األسباب يشق عليهم أف يروا انتشارىا بُت 

 ألرض.غَتىم من سكاف ا
وىكذا يستخدـ اؼبزارع اإلفريقي الناجح عماال لو خاصة، وإف 
أمكن يستخدمهم طوؿ العاـ، ولكنو على أي حاؿ يستخدمهم وقت 
اغبصاد، وكثَتا ما يستخدموف العماؿ إلقامة اؼبزارع حملاصيل شجرية، مثل 
النب والكاكاو، ُب أرض الغاابت البكر، وُب كثَت من اغباالت يستخدـ 

عماال لتطهَت األرض، وبعد أف يتم إعداد أرض من ىذا النوع، ال اؼبالك 
تكوف ىناؾ ابلطبع حاجة لتطهَتىا كل سنة ولكن ىناؾ عزؽ سنوي 

 ويستخدموف ُب ذلك عماال ابألجر.
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وقد أوردان فيما سبق أمثلة ألنظمة تسمح للنساء البلٌب يغيب 
تسقيف  أزواجهن، أف يستأجرف بعض اعبَتاف ليقـو دبهمة اغبرث أو

اؼبنزؿ، وىي اتفاقات ؿبدودة لعملية واحدة، ولكن من الصفات اؼبميزة 
للتطورات اغبديثة ُب الزراعة اإلفريقية أف الناس ال ينتظروف أف يعقدوا 
صبلت دائمة لؤلجَت وصاحب العمل بُت أعضاء من قبيلة واحدة، وُب 

لتاـ بُت فصاؿ ا( عن االنmaineىذا يبكننا أف نذكر أف ما قاؿ بو مُت )
صباعات تقـو على اؼبركز االجتماعي، وصباعات تقـو على التعاقد، ال 
يبكن قبولو بغَت قيد أو شرط فإف العبلقة بُت صاحب العمل واألجَت 
عبلقة عقد، وال يهم صاحب العمل ُب العادة أمر اؼبركز االجتماعي 

ف يؤدوا لعمالو، ولكن ُب كل ؾبتمع أانس يعتقدوف أنو من غَت البلئق هبم أ
 أنواعا معينة من العمل. 

وُب اجملتمعات الزراعية اليت يكوف فيها العمل ابألجر تطورا جديدا، 
ليس من عادة اؼبرء أف أيخذ أجًرا مقابل عمل يؤديو ُب موطنو نفسو، ولعل 
السبب ُب ذلك أف معناه االعًتاؼ أبنو ال يستطيع أف يبلغ مركز اؼبزارع 

ل بساطة يستعدي تغيَتًا جذراًي أكثر فبا وبتمل اؼبستقل، وردبا ألف ذلك بك
 ُب نظاـ العبلقات اؼبألوفة. 

وُب كل من إفريقيا والصُت هبلبوف العماؿ األجراء غالًبا من مناطق 
خارج حدود القرية اليت يعملوف فيها وكثَتًا ما يكونوف من شعوب متآلفة 

راعة النقدية. وأما ُب أوغندا ونيجَتاي وغاان من قبائل تقيم خارج منطقة الز 
ُب الصُت فيجلبوف العماؿ من السكاف البدائيُت ُب اعبباؿ، وأما إذا كاف 

 العماؿ من الصينيُت فيأتوف من قرى أخرى..
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ويعترب ىؤالء اؼبهاجروف "أجانب" دبعٌت أقرب إىل الواقع من اؼبعٌت 
اء الذي كاف ؽبذه الكلمة ُب القرى اإلقبليزية ابلنسبة ؼبن هبيئوف من أجز 

أخرى من إقبلًتا فلهم لغة ـبتلفة، ويتبعوف رؤساء ـبتلفُت، وقد هبيئوف من 
أقطار ـبتلفة، مثل اؼبهاجرين إىل أوغندا من الكونغو، أو إىل غاان من 
األقطار اليت يتكلم أىلها اللغة الفرنسية، وقد يكوف بعضهم من أمثاؿ 

األوربيوف. وبعض  العماؿ اإلفريقيُت اؼبتنقلُت الذين يستخدمهم اؼبقاولوف
العماؿ يرجوف أف يستقروا ُب ببلد غنية، وأف يصبحوا مزارعُت مستقلُت، 
وُب بعض األحياف يقابلوف ُب سبيل ذلك من اؼبشقات ما يقابلو اإلفريقيوف 

 الذين وباولوف االستقرار ُب مدف أنشأىا األوربيوف.
يفد سيل  وإليو (2)ومن األقاليم اليت تستقبل اؼبهاجرين إقليم بوغندا

وقد كانتا ُب وقت من األوقات ربت  (0)منتظم من عماؿ روندا وبورندي
الوصاية البلجيكية، كما يفد عدد أقل من األقاليم الداخلية ُب أوغندا 
نفسها ومن كينيا الغربية. ويرحب هبم أصحاب األعماؿ من اإلفريقيُت 

ماعي الشروط وغَت اإلفريقيُت، وفبا يهم الباحث ُب موضوع التغيَت االجت
 اليت يتعهد دبوجبها العماؿ ُب عملهم ألصحاب األعماؿ.

                                                 

اعباندا وؽبم اتريخ قدًن  –فكتوراي ويطلق على سكانو الباجندة أو بوغندا إقليم يقع اماؿ حبَتة ( 2)
عضو أسطوري وبعضو اثبت وكانت ؽبم فبلكة ذات شأف ومن ملوكها متيزا الذي توُب سنة ب

 ولقبو كااب كا. 2112
فو وعند الطرؼ الشمايل بورندي أو أورندي ويقع اإلقليماف روندا وبورندي شرقي حبَتة كي( 0)

لعاؼبية الشرقي لبحَتة تنجانيقا. وكانتا ُب األصل قسما من تنجانيقا. ولكن عقب اغبرب ا
األوىل وضعتا ربت االنتداب البلجيكي وُب الوقت اغبايل كل منهما دولة مستقلة منذ يوليو 

 .2690سنة 
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وكثَت من العمل الذي يؤدونو ىو من نوع العمل اؼبؤقت، ؼبدة يـو أو 
يومُت مع عدد من أصحاب األعماؿ اؼبختلفُت ابلًتتيب، وأحياان يشتغلوف 
من أجل قوت يومهم فحسب، وُب أحياف أخرى يكلفوف بعمل معُت مثل 

مساحة من األرض. ووبصلوف مقابل ذلك أجًرا يتفق عليو بعد  تطهَت
مساومة قاسية، وىذا النوع من العمل يبيل إليو بوجو خاص غَت اؼبتزوجُت 
من الشباف، حيث تقيم فرؽ منهم معسكرات صغَتة من أكواخ القش، 
ويذىبوف إىل العمل صباعات، وقد هبمع أولئك العماؿ بُت فًتات من 

 ًتات من العمل من أجل القوت اليومي.العمل ابألجر وف
ويعمل عماؿ آخروف عند صاحب عمل واحد مقابل أجور منتظم، 
وىؤالء يعملوف حيًنا ُب الزراعة وحينا ُب أعماؿ فبا كانت تؤديو قببل نساء 
اؼبنزؿ، مثل جلب اؼباء وحطب الوقود، وىم يكلفوف من األعماؿ مثل ما 

 رى اغبروب الذين يصبحوف رقيقا. كانت تكلف بو ُب األايـ الغابرة أس
وُب ىذا اجملاؿ قبد أف التغيَت، الذي يستحق أف ننوه بو ُب ؾبتمع 
جاندا، ىو التغيَت ُب الظروؼ اليت كانت هتيئ للقـو أف يسيطروا على ىذا 
اؼبزيد من القوة العاملة، أما األسرى فالظاىر أهنم كانوا يوزعوف، كما كانت 

د االنتصار بُت الذين اشًتكوا ُب اغبرب، وذلك توزع الغنائم األخرى، بع
وفق مبدأين: أحدنبا أف احملارب البارع يستحق أف يناؿ جزاءه، واآلخر أف 
غنائم اغبرب مورد هبد فيو اغباكم وسيلة لتكرًن رعاايه الذين كاف 

 إخبلصهم لو ابرزًا. 
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أما اليـو فإف أحد اعباندا قد يسمح لو مركزه ابستخداـ عماؿ ألنو 
مزارع انجح أو ألنو يبلك أرًضا )وىي ظاىرة خاصة ُب ؾبتمع اعباندا 
سنعود إليها فيما بعد( أو ألف لو ُب اؽبيئة السياسية مركًزا يدر عليو مرتًبا 
نقداًي، وقليلوف جًدا من يستخدموف عدًدا كبَتًا من العماؿ، وبينما العماؿ 

 يعنيهم إال الذين يسعوف للحصوؿ على عمل ُب الشركات األوربية ال
أجورىم للحصوؿ على دخل نقدي قبد أف اؼبهاجرين إىل بوجندا كثَتًا ما 
هبمعوف بُت العمل غَت اؼبنتظم وبُت زراعة قطعة أرض ابلقطن، وقد 
وبصلوف بذلك على قدر أكرب فبا يكسبوف من األجور. وردبا كانت األجور 

 ؿ الذي زرعوه.وسيلة فقط لسد اغباجة بينما ينتظروف حىت هبمعوا احملصو 

ولكي يزرعوا مثل ىذا احملصوؿ هبب عليهم ابلطبع أف يدبروا أمر 
األرض مع من يشرفوف على توزيعها، وتتأثر مسألة حقوؽ األرض 
والتصرؼ فيها ابحتماؿ ربويلها إىل غرض ذباري، وىذا موضوع واسع 
سنعرض لو بشيء من التفصيل ُب مكانو اؼبناسب، ولكن ما يستحق أف 

 السياؽ اغبايل أف اؼبزارع ال يدفع مقابل حق الزراعة إهبارًا نقداًي نذكره ُب
وابلطبع  -كيًسا أو كيسُت من القطن بعد صبعو –بل نصيًبا من احملصوؿ 

 يكوف ما يدفعو فعبل ىو القيمة النقدية ؽبذا القدر من القطن.

وُب غرب إفريقيا مزارع الكاكاو ُب اإلقليم الغريب من نيجَتاي وُب 
 وساحل العاج ذبتذب العماؿ إليها من اؼبناطق اليت ىي أقل حظًا من غاان

اػبَتات. وهبئ بعض العماؿ أيًضا إىل ىذه األقاليم على أمل االستقرار 
فيها، كما هبئ البعض اآلخر لكي يقضي مدًدا قصَتة لكي يكسب دخبًل 
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ة ُب نقداي ُب جزء من السنة، حينما يقل العمل ُب زراعة احملاصيل الغذائي
موطنو، وليست اغباجة إىل العماؿ قاصرة على صبع ؿبصوؿ الكاكاو 
وإعداده للسوؽ، بتجفيف اغببوب وتعطينها ونقلها إىل اؼبشًتي، ولكن 
اغباجة إليهم أيًضا تكوف أحياان لعزؽ األرض، وغالبا إلعداد مزرعة 

 جديدة، وىذا يقتضي تطهَت الغابة البكر.

، ىناؾ (2)ة لتنظيم زراعة الكاكاووُب غاان حيث قامت دراسة دقيق
تنوع أكرب شأاًن ُب أنواع األنظمة اليت توضع بُت صاحب العمل والعماؿ 
أكثر فبا ىنالك ُب بوجندا، ويعمل بعض العماؿ، كما ُب بوجندا ابألجر 
اليومي، وبعضهم ابلعملية، وبعضهم يرتبطوف ؼبدة سنة مع أحد أصحاب 

خدـ خاصة ُب تطهَت مزارع الكاكاو األعماؿ. وىذا الطراز األخَت يست
اعبديدة وزرعها وعزقها. ويقدـ صاحب العمل للعماؿ الطعاـ والعدد 
ومبلبس الشغل وأحيااًن اؼبسكن، وهبذا وبق لصاحب العمل أف ينتفع 
بوقت العامل كلو، وىؤالء العماؿ ىم غالًبا العماؿ اؼبتنقلوف ابؼبعٌت 

 ينووف التخلي عنها. وىناؾ الصحيح وتكوف ؽبم ُب مكاف آخر مساكن ال
طراز وسط وىو العامل الذي يناؿ أجره مقابل عملو يعملو ُب مزرعة 
الكاكاو بقدر وبدد مقدًما لكل كيس هبمعو من الكاكاو، ويعده ووبملو إىل 
السوؽ. ومثل ىذا الرجل قد هبئ إىل منطقة الكاكاو من أجل موسم 

قتو ىناؾ، على أف يذىب احملصوؿ فقط، أو قد يقضي القسم األكرب من و 

                                                 

 the»أتليف بويل ىل"  2659ُب غاان )سابًقا ساحل العاج( سنة زراع الكاكاو »كتاب: ( 2)

gold coast farmer 1956 .»Polly hill 
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بُت آف وآخر إىل موطنو، وقد أيٌب أبىلو معو، وُب ىذه اغبالة قد يربط 
نفسو بصاحب عمل واحد، وعندئذ ينتظر منو أف يعزؽ اؼبزرعة، كما هبمع 
ؿبصوؽبا، وقد يعمل ألكثر من مزارع واحد، وقد يضيف إىل عملو ُب 

 الكاكاو مكاسب أخرى.

إف صاحب العمل يعطيو مسكنا وقطعة وإذا اعتـز إحضار أسرتو ف
أرض يزرع فيها ما يلزمو ىو وأسرتو من غذاء، وىذا النوع من النظاـ 
قاصر على مساحات ؿبدودة، ويبدو أنو يرتبط ابنتقاؿ أصحاب األعماؿ 

وال يستطيع اؼبرء أف يقوؿ كيف  (2)أنفسهم من مركز واحد وىو أكواييم
عملو، ولكن اؼبرء يهمو أف يعرؼ   نشأت طريقة معينة ؼبكافأة العامل على

كيف أف طريقة من الطرؽ قد تصبح ُب اعتبار الناس الطريقة الصحيحة 
 ابلبداىة، جملرد أهنا الطريقة اليت تتبع ُب منطقة خاصة.

وأحق األنظمة ابالىتماـ ىو ذلك النظاـ الذي هبعل للعامل نصيًبا 
ماعة، والواقع أف من احملصوؿ حبيث يكوف لو مركز اؼبستأجر من رئيس اعب

ىذا النوع من النظاـ ُب غاان يرتبط عند العامة بتلك الروابط اليت وبصل 
هبا مزارع مستقل، كما ُب بوجندا، على حق زراعة األرض على شرط أف 

 يسلم اؼبالك جزءا من احملصوؿ )وُب غاان يقاؿ للمالك الرئيس(. 

تعمل للداللة على وكلمة أبوسا اليت تعٍت التقسيم إىل ثبلثة أقساـ تس
ثلث احملصوؿ الذي يدفعو اؼبزارع اؼبستأجر إىل الرئيس، وعلى حق العامل 

                                                 

 ُب الصفحة التالية.انظر اؽبامس ( 2)
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ُب اغبصوؿ على ثلث احملصوؿ مقابلو. وقد استخداـ أوؿ عماؿ األبوسا 
ُب تطهَت مزارع الكاكاو اعبديدة وزراعتها، ويبكن ُب أثناء الفًتة اليت تسبق 

، ولكن أحياان يتعهد العامل ظهور الثمار أف وبصلوا على أجور نقدية
إبعداد مزرعة جديدة جملرد تفاىم على أف لو اغبق ُب ثلث احملصوؿ طاؼبا  
كاف يرعى اؼبزرعة، وكانوا وبسبوف ذلك ال بعدد األكياس من الكاكاو 
ولكن بعدد األشجار أو دبساحة األرض اليت هبمعوف شبارىا، ومثل ىذا 

على مزرعة صغَتة خاصة بو العامل يعمل ُب الواقع من أجل اغبصوؿ 
 مقابل تطهَته ؼبزرعة كبَتة لغَته ومواالهتا ابلعناية.

ومن اؼبألوؼ ُب ىذه األايـ ُب بعض مناطق الكاكاو، أف يستخدـ 
مبلؾ اؼبزارع عماؿ األبوسا للقياـ ابلعمل الزراعي كلو، ويقتصروف ىم على 

هبعل من  اإلشراؼ، وىذا يبكن بعضهم من أف يبارسوا حرًفا أخرى كما
اؼبمكن لرجل واحد أف يبلك بضعة مزارع، تبعد كل منها مسافة عن 
األخرى، ولو أف ىذا اؼبزارع ُب وقت ما كاف يعمل مع أسرتو ُب مزرعتو 
األصلية ويًتؾ لرجل من األبوسا مع أسرتو العمل ُب إعداد اؼبزرعة 

القوة  اعبديدة، إال أف طائفة األبوسا مع أسراهتم يبثلوف ُب ىذه األايـ
 العاملة أبكملها، ُب اؼبناطق اليت يسود فيها ىذا النظاـ.

ُب ( 2)وقد لوحظ تطور ىذا النظاـ وراء حدود غاان بُت صباعة األجٍت
ساحل العاج، وذلك أف صباعات ـبتلفة منهم يقوموف أبعماؿ غَت الزراعة، 

                                                 

فريقيا، ويقيموف ُب جنوب غريب ينتموف إىل صباعة األكاف من زنوج غرب إ - agni –األجٍت  (2)
قبيلة عددىا كبو مائة ألف، ويشتغلوف ابلزراعة وىم أيًضا  29غاان وُب ساحل العاج وىم 
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فبعضهم وبفر اآلابر، وبعضهم يبٍت اؼبساكن. وُب داىومي ترحل فرؽ 
ة من الرجاؿ من سفالو ـبًتقُت الببلد وال ينزلوف إال حيث هبدوف صغَت 

عمبل من أعماؿ البناء، وأما ُب غاان فهناؾ عدد كبَت من مقاويل البناء 
يعملوف ُب ؾباؿ ضيق، وُب صبيع أكباء غرب إفريقيا يوجد صغار اؼبقاولُت 
 الذين يبلكوف سيارات للنقل، ومل يقم أحد بدراسة تكوين ىذه القوة

العاملة وال شك أننا سنجد عند دراستها أهنا قوة تتكوف من اؼبهاجرين إىل 
 اؼبنطقة اليت يعملوف فيها.

 اليفقات اليقدية:

ماذا يفعل أصحاب الدخل النقدي بدخلهم؟ قد عرفنا أف ؼبعظم 
الشعوب اإلفريقية مستواىا اػباص لضرورايت اغبياة، مهما يكن ضئيبل، 

بلوغو بغَت دخل نقدي، حىت إذا كاف النقد  ولكن ىذا اؼبستوى ال يبكن
اؼبطلوب قليبل جدا، ولكن ُب السنُت اليت يزداد فيها الرخاء وُب اؼبناطق 
اليت يكوف ؽبم منو حظ أوفر، نرى قوما يكسبوف من اؼباؿ ما يوفر ؽبم 
فائًضا يزيد على ما ينفقونو ُب الضرورايت، ويقلد أولئك القـو إىل حد  

يستطيعوف، مباذج االستهبلؾ اليت يعرفوهنا عن  كبَت، وعلى قدر ما
 األوربيُت، الذين أخذوا عنهم أسرار االقتصاد النقدي.

                                                                                                         

يتنقلوف للصيد وصبع الثمار الطبيعية. وىم يتبعوف نظاـ اجملتمع األموي ُب الغالب. واألكواييم 
ا يتبعوف األكاف وؽبم لغتهم اػباصة، ويتبعوف النظاـ األموي وىم ينتموف إىل جدة ُب عهد أيضً 

قدًن ومع ذلك يعًتفوف ابلنسب األبوي وؽبم عقائد من عبادة األجداد.. واألرواح واإللو 
 األكرب الذي خلق الكوف.
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وكثَتًا ما يدعو ذلك األوربيُت أنفسهم إىل أف ينسبوا إليهم 
اإلسراؼ، والتبذير وإضاعة كل ما يكسبونو من ماؿ بدال من أف يدخروه 

اؽبم أيًضا ُب أبواب ال حبكمة وحرص، وفضبل عن ذلك فيهم ينفقوف أمو 
ينفق األوربيوف أمواؽبم فيها، وخاصة والئم الزواج والوالئم اؼبرتبطة ابنتهاء 
أايـ اغبداد، وىذا ما يعده األوربيوف مبالغة ُب التبذير، والواقع أف األوربيُت 
ُب بعض األقطار اؼبدارية، قد شجعوا قياـ صبعيات "اؼبعيشة الفضلى" 

تسلموا إىل أعماؿ التبذير من ىذا النوع. وُب ىذه يتعهد أعضاؤىا أال يس
األايـ اليت يزداد فيها االىتماـ ابلتنمية االقتصادية من جانب الذين 
يضعوف سياسة اغبكومات، ال شك أف كثَتا من الناس سيعنيهم ُب ىذا 
الشأف مسألة ما إذا كاف من اؼبمكن أف نعيد إىل األرض مع احملراث نسبة 

 فبلح.كبَتة من دخل ال

وإنو لصحيح أف إعادة استغبلؿ دخل اؼبزرعة ُب الزراعة كثَتا ما 
يتخذ مظهر استخداـ عدد كبَت من العماؿ لتطهَت أرض جديدة، بدال من 
استخداـ أساليب جديدة للمحافظة على الًتبة، وربسُت غلة اؼبزارع 

اؼبدارية.  اؼبوجودة، وىو ما يراه كثَت من اػبرباء اؼبهتمُت ابلزراعة ُب اؼبناطق
ويبكننا القوؿ إف اؼبوارد اليت كاف من اؼبمكن استخدامها ُب رفع مستوى 
اؼبعيشة ألصحاب ىذه اؼبوارد، وفق اؼبقياس الذي يراه بعض األوربيُت، 
تتحوؿ اآلف إىل غاابت ال تتفق مع ىذا اؼبستوى، وعندما نعرض وجوه 

ة، فمن اؼبهم أف نكوف االتفاؽ اليت ىبتارىا الفبلح اؼبداري للمقاييس اػبلقي
 على بينة من اؼبقاييس اليت نستخدمها. 
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وإذا كاف لنا أف نتخذ مقاييس واقعية ؼبستوايت اؼبعيشة فإف ربكم 
الفرد ُب ؾبموعة أكرب من السلع اليت يستهلكها أو يتمتع هبا بشكل من 
األشكاؿ يكوف من غَت شك دليبل على ارتفاع اؼبستوى، مهما تكن صبلة 

، ولكن إذا فرضنا أف نعمة من النعم هبب أف تكوف ؽبا تلك السلع
األفضلية على غَتىا، مثل الصحة، فيحق لنا أف نقوؿ جدال أف مستوى 
اؼبعيشة مل يرتفع ارتفاعا حقيقيا إال إذا كانت اؼبساكن أكثر صحية، وكاف 

 الطعاـ أكثر تغذية، وىكذا. 

لغرض، قد وأما إذا كانت األمواؿ اليت يبكن استخدامها ؽبذا ا
استخدمت ُب نواح أخرى، فيحق لنا عندئذ أف نقوؿ إف ىناؾ تبذيرا ُب 
اإلنفاؽ، وإذا جاز لبعض الناس أف يقولوا جدال إف الدخل النقدي ينفق 
جزافا، بدال من أف ينفق ُب زايدة اإلنتاج، فإف البعض ينسوف أحياان أف ما 

ي أف يكوف كذلك قد يكوف إنفاقا غَت منتج ُب ؾبتمع ما ليس من الضرور 
 ُب ؾبتمع آخر. 

ولنأخذ مثاال كثَتا ما هبري على األلسنة، وىو الدراجة اليت نراىا ُب  
كل مكاف، وذلك أف الدراجة ُب قطر ال تتوافر فيو وسائل اؼبواصبلت 
 العامة، يبكن أف تعترب شيئا نفيًسا كوسيلة لبلنتقاؿ ابلنسبة للمنتج الصغَت.

اؼبصاريف اليت تنفق على الوالئم، على  وليس من السهل دائما تربير
اعتبار أهنا عمل اقتصادي انفع، ومع ذلك فللوالئم ُب بعض األحياف 
وظيفة اقتصادية مباشرة، ومع ذلك إهنم ُب إحدى قرى صيد السمك ُب 
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اؼببليو، يقدموف الوالئم ُب غَت مناسبات الزواج، فعندما يرغب الرجل ُب 
استغبلال ماليا كشراء شبكة جديدة،  صبع ماؿ من أجل عمل يعترب حبق

فإنو يقيم وليمة ولكن كيف يكوف ذلك؟ من عادة اؼببليو أف يقدـ 
للضيوؼ ُب الوالئم إىل مضيفهم بعض اؽبدااي. وقد أصبحت القاعدة 
اؼبتبعة اآلف أف تقدـ ىذه اؽبدااي نقًدا، وبطبيعة اغباؿ ال ينتظر اؼبضيف 

فباثلة، ولكن عندما يقدـ لو صبيع  ىدية إال فبن سبق أف قدـ ؽبم ىدااي
ىؤالء ماال ُب وقت واحد فإنو يستطيع أف هبمع مبلًغا ؿبًتًما، وىذه 

 العملية ال زبتلف عن اسًتداد اؼبرء ؼبدخراتو. 

وىذا التعبَت هبعلنا نقوؿ إف وجهة نظر من يقدموف اؽبدااي شبيهة 
يست معادلة ابالدخار، وابلطبع ىذه الطريقة من الناحية االقتصادية ل

لوضع اؼببلغ اؼبدخر ُب صندوؽ االدخار، ولكنها مع ذلك تؤدي غاية 
اجتماعية وىي اإلبقاء على عبلقات اعبوار الطيبة وإظهار اؼبرء أنو غَت 

 مدين عبَتانو بشيء ما.

أما ُب إفريقيا فإف الوالئم ليست إال مناسبات اجتماعية خالصة، وال 
  -الواقع مناسبات للتباىي ُب الظهور وىي ُب  –ذبلب عائًدا اقتصاداًي 

كما ىو اغباؿ ُب اجملتمع الغريب، وال ينكر أحد أف معظم اؼبزارعُت 
اإلفريقيُت، ىبصصوف بعض مواردىم للوالئم، قبل أف ىبطر بباؽبم زبصيص 
بعض ىذه اؼبوارد إلعادة استغبلؽبا فيما يقوؿ عنو االقتصاديوف إنو أمر 

سليمة، ووبق لنا أف نضيف أف أحدا مل  جوىري ُب كل تنمية اقتصادية
 يشرح ألولئك القـو ىذه النظرة االقتصادية.
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وقد وصف األنثروبولوجي اؽبولندي كيوبن نوعُت من اإلنفاؽ الذي 
، ونبا (2)يقـو بو مزارعوف أغنياء فبن يزرعوف الكاكاو ُب ساحل العاج

كن أحدنبا نوعاف ال يبتاف ُب الواقع إىل شكل من أشكاؿ االستغبلؿ، ول
يناؿ رضا األوربيُت بينما اآلخر على عكس ذلك، وقد ذكر للنوع األوؿ 
حالة رجل يشغل وظيفة رئيس )أي موظف تنفيذي ُب اإلدارة الفرنسية( 
وكاف لو بيت كبَت فرشو على الطراز الغريب، وكاف يدعو إىل بيتو األوربيُت 

 الذين يزوروف قريتو. 

هو آلخرين يتباىوف بثروهتم ويوزعوف وأما النوع اآلخر من اإلنفاؽ ف
بسخاء اللحم واؼبشروابت والسجائر والنقود ُب حفبلت اعبنائز، وكاف 
الناس ينظروف إىل األوؿ على أنو رجل قد اكباز إىل األجانب ضد بٍت 
وطنو، وقد جعلتو ثروتو ىدًفا للحسد والعدواف ُب حُت أهنم كانوا يعجبوف 

األشكاؿ التقليدية من الكـر على مستوى  ابآلخرين ؼبقدرهتم على فبارسة
أعلى من اؼبقياس العادي، لذلك كاف زمبلؤىم وبًتموهنم ألهنم يراعوف 
التقاليد اؼبفروضة، ومعظم الرجاؿ العقبلء يطيب ؽبم أف ينالوا ىذا التقدير، 

 قدر ما تطيب ؽبم الصحة واؼبتعة األدبية وأسباب الراحة اؼبادية.

َتة تعترب فيها حيازة اؼبرء لكن على الطراز وابلطبع ىناؾ أماكن كث
األوريب طريقة مقبولة لئلعبلف عن الثروة، وذلك يثَت اغبسد، كما ىو 
اغباؿ ُب كل استعراض للثروة، ولكنو ال يثَت اغبقد، وليس ىناؾ إال القليل 
من األماكن إف وجدت، حيث ينتظر من اؼبرء أف يزيد فبتلكاتو اؼبادية 

                                                 

 .a.j. kobben: le planteur noir 1956كيوبن:   فكتاب اؼبزارع األسود أتلي( 2)
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، سواء كاف اػباصة عن طريق ا لبخل على أولئك الذين ؽبم عليو حق معلـو
 ذلك عن طريق القرابة أو عن طريق معروؼ سابق قدموه لو. 

واغبق أف األغنياء الذين يشتهروف ابلشح ال ينالوف شيئا من 
اإلعجاب ُب أي ؾبتمع، ولكن القيم اػبلقية ُب اجملتمع الغريب ذبعل من 

تلك القيم تقيد دائرة األشخاص الذين اليسَت على اؼبرء صبع الثروة ألف 
ؽبم حقوؽ معًتؼ هبا، وُب اجملتمعات اليت عرفت الصناعة حديثا قد يضطر 
األفراد الذين يرغبوف ُب ازباذ مثل القيم، إىل ترؾ الوسط الذي يكونوف 
فيو ؿباطُت أبقرابئهم وأصدقائهم، وؽبذا يتخذوف حياة جديدة ُب مكاف 

 آخر.

ما يعربوف عنو  -د التكوين االجتماعي ُب حدو  -وهبذا نفسر 
ابلرجعية ُب اؼبناطق الريفية، كما نفسر ما اعتاد الناس أف يؤملوه من 
زمبلئهم ولكنو ال يفسر شخصية األفراد، وعلينا أال ننسى أف ما اعتاد 
الناس أف يعربوا عنو ابلرجعية ُب ىذا الشأف ليس أف اؼبرء يبتنع عن أي 

اعبديدة، ولكن أف يرفض اؼبرء تنفيذ صبيع  تعديل يتناسب مع الظروؼ
 التعديبلت اليت يظن الغرابء، وأحياان يوقنوف أهنا تعديبلت مطلوبة.

 سقوق األرض:

إهنا لفكرة بعيدة ابلضرورة عن اجملتمع غَت التجاري، فكرة أف األرض 
مورد غَت مباشر للكسب، وذلك ابلسيطرة على األرض ابعتبارىا وسيلة 

اؼبادية للفرد، أبف وبصل على إهبار فبن يستخدموهنا، وُب لزايدة الثروة 
مثل تلك اجملتمعات اليت يسد فيها الناس صبيع حاجياهتم تقريبا ابالستغبلؿ 
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اؼبباشر للموارد الطبيعية لبيئتهم اػباصة، يعترب حق الفرد ُب األرض شرطا 
لوجوده، واألرض اليت سبلكها ؾبموعة من الناس سواء كانت للمجموعة  
كلها أو لقسم منها، تعترب عند اعبميع مَتاث اعبدود الذي ذبب احملافظة 

 عليو بكل قوة، وىي تعترب غالبا مركز العقائد والشعائر الدينية. 

وبطبيعة اغباؿ ال بد أف زبتلف قوة ارتباط اعبماعة أبرض معينة 
عٌت ابختبلؼ نظاـ اغبياة، وال يزاؿ ىناؾ عدد قليل من الرعاة اؼبتنقلُت ابؼب

الكامل، والذين ال يتعدى اىتمامهم ابألرض أف يضمنوا الوصوؿ إىل 
اؼبراعي، كما أف ىناؾ عددا أكرب من اجملتمعات الزراعية، اليت من عادهتا 
أف تنتقل القرية بكاملها عد سنوات قليلة عندما تصبح أرضها ؾبهدة، 

ا مستمًرا، ولكن يبكننا أف أنخذ مبوذجا لنا اعبماعات اليت تستقر استقرارً 
واليت فيها ىبلف بعض السكاف على األقل من كل ؾبتمع ؿبلي، أجدادىم 

 ُب احتبلؿ أرضهم. 

وُب مثل تلك اجملتمعات يكاد حق اعبماعة ُب زراعة األرض يعترب 
حقا مدنيا، وىذا اغبق يعترب حقا للفرد حبكم عضويتو ُب صباعة ذات 

ذات رابطة القرابة، اغبقوؽ صباعية، وُب العادة تكوف تلك اعبماعة 
والشائع عامة ُب إفريقيا وجزر احمليط اؽبادي أف حقوؽ اعبماعة ال تطغى 
على حق الفرد من اؼبزارعُت ُب االحتبلؿ غَت اؼبقيد لؤلرض، وُب أف 

 يزرعها كما يرغب وأف يورثها ورثتو. 

وُب بعض األحياف وبق عبميع أعضاء اعبماعة صاحبة اغبق ُب 
ابالشًتاؾ وفق خطة مشًتكة، ولكن اؼبظهر األساسي األرض، أف يزرعوىا 
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"للملكية اؼبشًتكة" كما يطلق عليها ىو سيطرة اعبماعة على نقل اؼبلكية، 
 أي إشرافها على قبوؿ غَت األعضاء ُب استعماؿ أرض اعبماعة.

وكلما كانت مساحة األرض اليت تستطيع اعبماعة زراعتها ؿبدودة، 
كن ُب جزر أو على مقربة من جَتاف سواء كاف ذلك ألف اعبماعة تس

أقوايء أو لوجود ضغط من السكاف على نوع األرض اليت يرغبوف سكناىا.  
كلما كاف ذلك، قامت ترتيبات معروفة عندىم للسماح ألشخاص من 
خارج اعبماعة ُب زراعة أرض تزيد على حاجات اعبماعة صاحبة اغبق ُب 

ظلوا حىت قبل ؾبيء  الذين (2)األرض، ومثاؿ ذلك صباعة الكيكويو
األوربيُت مركزين ُب كشافة كبَتة إىل حد ما ُب مساحة ؿبدودة فوؽ 
حافات ضيقة من مرتفعات كينيا، وقد كاف ؽبم ؾبموعة معقدة سباما من 
اؼبصطلحات لوصف "الغرابء" الذين يقيموف ُب أرض اعبماعة وفق طبيعة 

 الًتتيب اؼبتفق عليو معهم. 

زاف من ىذه الًتتيبات: أحدنبا أف أتٌب وقد كاف ىناؾ نوعاف فبي
اؼببادأة من الغريب الذي هبئ من ؾبموعة تنقصها األرض الكافية، واآلخر 
أف أتٌب اؼببادأة من مالك األرض الذي تدفعو اغباجة اؼباسة، فقد وبتاج إىل 
دابة يقدمها لدفع غرامة أو ليقدـ قرابان أو مهًرا ُب زواج، فهو عند ذلك 

ة من صديق، وُب مقابل ذلك يبنحو حق استخداـ حقل  يستعَت الداب
 كضماف للدين.

                                                 

 facing mount"الكيكويو ؾبموعة ىامة من سكاف كينيا يتكلموف لغة البانتو. انظر كتاب ( 2)

kenia", by keniata 
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والًتتيب األخَت تعامل اقتصادي مباشر دبعٍت أصح من األوؿ، ولو 
أنو هبب أف نوضح أف األرض اؼبرىونة يبكن اسًتدادىا ُب أي وقت مهما  
كاف بعيدا، أما ُب اغبالة األوىل فإف صاحب األرض ال ينتظر أف وبصل 

و قيمة مادية، وإمبا ينتظر من "اؼبستأجر" أف يقدـ ىدية من على شيء ل
اغببوب اليت وبصدىا أو من اعبعة اليت يقطرىا من إنتاج األرض، ولكنهم 
ال يعدوف ذلك إهبارا بل يعدونو اعًتافًا ابلتبعية، وإقرارا من الغريب أبنو 

 يعمل ىناؾ بتصريح من صاحب اغبق. 

لك اتبع يتمتع حبمايتو، وذلك يرفع وقيمة ىذه العبلقة أف يكوف للما
من مركز صاحب اغبق، ويزيد عدد الذين يعضدونو ُب أية قضية قانونية، 
أو من يستنصر هبم إذا دعا األمر إىل قتاؿ، ويبكن لصاحب األرض أف 
يكلفو أبداء خدمات صغَتة، ودبضي الزمن كثَتًا ما تنسى عبلقة التابع 

ريب أعضاء ُب اعبماعة صاحبة اغبق، دبتبوع ىوايٌب وقت تعترب ذرية الغ
ولكن ىذا كاف الطريق الوحيد الذي يستطيع بو الغريب أف يثبت حقو غَت 

 اؼبقيد ُب األرض اليت يزرعها.

وإذا حل النقد بدال من القسط السنوي من اغببوب أو بدؿ إعارة 
فإف ذلك معناه تغيَت كبَت ُب اذباىات اجملتمع كبو حقوؽ األرض  (2)البقرة

لعبلقات القائمة على مثل تلك اغبقوؽ. ومن ذلك ظهور دافع جديد وا
يدفع إىل الرغبة ُب اغبصوؿ على أكرب مبلغ فبكن مقابل منح حق من ىذه 

                                                 

ُب أرض اعبماعة عليو أف يعَت بقرتو إىل صاحب اؼبقصود بذلك أف الذي يسمح لو ابلزراعة ( 2)
 األرض.
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اغبقوؽ كما أنو قد يتبع ذلك ظهور تنافس ُب بعض اؼبناطق من أجل 
 اغبصوؿ على ىذه اغبقوؽ.

لح لزراعة وينطبق ىذا بوجو خاص على اؼبساحات احملدودة اليت تص
ؿباصيل تدر رحبا، كما ينطبق على األراضي اليت تقع ُب حدود اؼبدف، 
حيث يسعى من صبعوا ثروة كافية إلقامة مساكن فخمة. واآلف اؼبسألة 
الشائكة ىي: ىل من اغبق أف كبتفظ ابلقاعدة القديبة؟ وىي أف األرض ال 

لغريب" هبوز أف زبرج هنائيا من أيدي أصحاب اغبق األصليُت، وأف "ا
الذي وبصل على مزرعة للكاكاو، يعرض مبلغا من اؼباؿ أكرب إذا كاف 

 االتفاؽ أف تنتقل إليو ملكية األرض هنائيا.

ولكن ما زالت قوانُت غاان ونيجَتاي ترفض أف تعًتؼ هبذا األمر، 
ومثل ذلك ينطبق على قطع األرض اليت تقع ُب جوار مدف مثل إابدف أو 

اي( ولو أف ىذه األرض يعلن عنها أحياان للبيع أبيكوات )ُب جنوب نيجَت 
إعبلان عاما، وقد ظلت اغبكومات االستعمارية زمنا طويبل هتتم ابألمر 
خشية أف يكوف السكاف اإلفريقيوف من قصر النظر حبيث يبيعوف أو 
يرىنوف صبيع أراضيهم، وبذلك يصبحوف بغَت أرض ُب حُت أف الزراعة ما 

 اهتم. زالت اؼبورد الوحيد ُب حي

ويعًتض بعضهم على ىذا الرأي أبدلة تعزز االعًتاؼ بنقل اؼبلكية 
وتسجيلها تسجيبل رظبيا على أف ذوي األمر مل يتخذوا مطلقا إجراء ُب 
ىذا الشأف، ويبدو أف اغبكومات اعبديدة ُب غرب إفريقيا ال تنوي ُب 

 الوقت اغبايل أف تقـو بشيء من ذلك.
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بعض األقاليم اليت أدخلت فيها  وُب شرؽ إفريقيا وجنوهبا توجد
حقوؽ فردية حبكم القانوف، كما حدث قبل ذلك على مدى أكثر اتساعا 
ُب اؽبند، والواقع أف رفع حقوؽ من نوع جديد إىل مرتبة القوانُت اليت 
تضمنها اغبكومة الراقية ىو طريق من الطرؽ لتقدًن فرص جديدة ألانس 

ؽبند قد وجدوا أف منح اغبقوؽ متيقظُت إلمكانيات ؽبا مزاايىا؛ ففي ا
اػباصة ابألرض ىو طريق لرفع مستوى اغبضارة، وقد رأى أحد الذين 

أف ىذا العمل يبكن أف يعترب  (2)خدموا ُب حكومة اؽبند ُب الزمن الغابر
تذكارا للحكم الربيطاين عندما تصبح صبيع اؼبنشآت اؼبادية لذلك اغبكم 

 أطبلال. 

اليت أنشئ فيها نظاـ اؼبلكية الفردية  إفريقيا ففي اغباالتُب أما 
اعترب ىذا العمل أضمن سبيل غبماية حقوؽ اإلفريقيُت من االعتداء 
األجنيب، وُب أبرز ىذه اغباالت، وىي حالة اؼبملكة اإلفريقية بوجندا، 
نصح اؼببشروف أصدقاءىم من الرؤساء اإلفريقيُت أف يسعوا للحصوؿ على 

ا فعل القـو الذين حصلوا على حق حرية ىذا اغبق، ويهمنا أف نعرؼ ماذ
 التصرؼ ُب األرض ابغبرية اليت منحت ؽبم.

ومن الطبيعي أف شيئا كثَتا يتوقف على مكانة القـو الذين أصبحت 
ؽبم اؼبلكية اغبرة ُب البناء االجتماعي السابق؛ فإذا منحت حقوؽ اؼبلكية 

دوف استشارة  للمزارعُت، فإف ذلك سيمكنهم من أف يثقلوا أرضهم ابلدين

                                                 

(2 )w.w hunter. Orissa (1872 (vol 2 p 200 

f.g. bailey: caste and the economic frontier, 1957, p.242. 
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أقارهبم، وُب الواقع ىذا ما فعلو كثَتوف ُب أماكن ما كاف القانوف فيها 
ليسمح بذلك. وإذا منح حق اؼبلكية لرؤساء اعبماعات، اليت كانت 
صاحبة اغبق اؼبشًتؾ ُب األرض فإف أولئك الرؤساء يصبحوف مبلؾ 

ا مضى األراضي هبذه الطريقة كانوا حكاما سياسيُت، والذين كانوا فيم
يدفعوف ؽبم ضرائب أصبحوا بدال من ذلك يدفعوف ؽبم إهبارا، وسنعرض 
للمظهر السياسي ؽبذا التطور ُب اؼبكاف اؼبناسب ُب سياؽ التغيَتات ُب 

 البناء السياسي.

أما عن اؼبظهر االقتصادي، وىو الطريقة اليت هبا تتحوؿ حقوؽ 
ف على حجم قطعة اؼبلكية اغبرة إىل منافع، فإف جانبا كبَتا منو يتوق

األرض، وذلك أف مزارع اؼبلكية اغبرة اليت منحت ُب إفريقيا إما أهنا كانت  
كبَتة جًدا أكثر فبا هبب، أو صغَتة جدا ال تصلح للتنمية على أساس 
احملاصيل النقدية دبعرفة مبلكها. وقد بلغ متوسط مساحة اؼبزارع اليت 

وؿ األمر انتفعوا حبظهم خصصت ألمراء جاندا شبانية أمياؿ مربعة. وُب أ
السعيد أبف ابعوا بعض أجزاء منها، والواقع أف معظمهم اضطروا إىل بيع 

 األرض لدفع نفقات اؼبساحة.

وماذا كانت أىداؼ اؼبشًتين؟ وقد ذكر بعضهم أف األرض ُب أي 
ؾبتمع زراعي ىي أضمن وسائل االستثمار، واؼبزارع اإلفريقي أو اؽبندي، 

صغَت من اؼباؿ فائض عن حاجتو، ال هبد الوسائل الذي يكوف لديو قدر 
اؼبتنوعة الستثمار اؼببالغ الصغَتة كاليت توجد ُب األقطار الغربية، وفضبل 
عن ذلك فإنو قد يبيل إىل أف يراتب ُب ىيئة ادخار الربيد. ومن الصحيح 
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أيًضا أف من يبلك قطعة أرض ال يكوف اتبعا للمالك األصلي ولكن 
اعباندا، ىذا القوؿ لو مغزى اجتماعي، كما لو أنبية  ابلنسبة لكثَت من

اقتصادية. وقد كاف اعباندا ؾبتمعا مكوان من طبقات اجتماعية، دبعٍت أف 
الرؤساء، وىم أصحاب السلطاف، يتميزوف عن الفبلحُت، وىم اػباضعوف 
لسلطاف الرؤساء. وال يزاؿ اليـو ُب إفريقيا، رؤساء يبارسوف سلطاهتم ُب 

ي رظبي، ولكن مبلؾ األراضي يندؾبوف ُب نظر العامة مع نظاـ سياس
 الرؤساء. 

والواقع ينتظر منهم أف يتمتعوا ببعض مهاـ الرؤساء ابلنسبة ؼبن 
يستأجروف األرض منهم ويستطيع أي فرد منهم أف يبلغ اؼبرتبة االجتماعية 
اليت يتمتع هبا الرؤساء، وذلك أبف يصبح مالكا لقطعة أرض حىت ولو كاف 

مستأجر واحد ويستطيع أف يتمتع بعبلقة السيد للتابعُت لو، وىي ما  لو
زالت عبلقة تكسب صاحبها وجاىة. ومل يكن مبلؾ األراضي األصليوف 
يتأخروف عن استغبلؿ اغبقوؽ القديبة للرؤساء على رعاايىم اببتزاز أمواؽبم، 
ولكن منذ زمن مبكر وضع القانوف قيود اربد من ىذا الشكل من 

 بلؿ.االستغ

وقد كاف إلدخاؿ حقوؽ اؼبلكية ُب ارباد جنوب إفريقيا نتائج زبتلف 
عن ذلك كل االختبلؼ، وقد حدث ذلك ُب قرية للمهاجرين بسبب 
اغبروب القبلية اليت ترجع إىل أوائل القرف التاسع عشر. وكانوا قد عبأوا إىل 
منطقة سيسكي ُب مستعمرة الرأس )سابقا( وُب ذلك الوقت أتسس عدد 

ن أمثاؿ تلك القرى للمهاجرين، وقد اعترب أىل القرى مالكُت لؤلرض م
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ربت نظاـ "اؼبلكية اؼبشًتكة" حسب العادات الوطنية، إال إذا طلبوا أف 
تكوف ؽبم ملكية حرة لؤلرض، وليس ُب منطقة سيسكي أي ؿبصوؿ 

 للتصدير يدر رحبا. 

فبا يكاد والواقع أف اؼبزارع من الصغَت حبيث ال تسمح إبنتاج أكثر 
يسد اغباجات الضرورية، وىم يكملوف ذلك ابلعمل ُب اؼبدف مقابل 
األجر، وؽبذا فإف اؼبيزة األساسية للملكية اغبرة لؤلرض ىي ذبنب التدخل 
ُب ملكية األرض، وُب القرى اليت تقـو فيها اؼبلكية على العادات الوطنية 

ن الزراعة، ولكن لرئيس القرية اغبق ُب أف يعيد توزيع اغبقوؿ اػبالية م
عملو هبب أف يقره مندوب وطٍت، والواقع أف اؼبندوب أصبح ىو الذي 
يصدر القرارات، وىناؾ تعليما ربدد الظروؼ اليت يسمح فيها ابعتبار أي 
أرض مًتوكة، وذلك حبيث يبكن ربديد حق الغائب ُب العودة بعد فًتة من 

 صاحبها دوف أف الزمن وطلب أرضو، فإذا تركت األرض بغَت زرع أو توُب
يًتؾ من يرثها من أىلو فإف اؼبندوب الوطٍت لو أف ىبتار من ىبلفو فيها، 
وُب العادة ىبتار رجبل انتظر أطوؿ مدة ُب القرية، ولكن ىناؾ غالبا من ىم 

 أحق منو من انحية القرابة. 

وحيث تكوف اؼبلكية حرة ال يبكن أف تؤخذ األرض من أي إنساف 
لرجل أف يذىب إىل اؼبدينة، وأيخذ معو زوجتو ويًتؾ ضد إرادتو ويستطيع ا

مزرعتو مع قريب لو أو يؤجرىا حسب ما يرى، أما ُب نظاـ اؼبلكية 
اؼبشًتكة فبل يكوف لؤلرض رغم ندرهتا قيمة ذبارية، وال يبكن اغبصوؿ منها 
على ربح، وال يبكن تقديبها ضماان للدين وال تقبل إذا قدمت، وؽبذا فإف 



 50 

وؽ اؼبلكية اغبرة ىو سبكُت مبلؾ األراضي من مقاومة أي أتثَت منح حق
 اعتداء جديد يقع على النظاـ الذي تعودوه.

ومل يكن على الصُت أو اؽبند أف تنتظر ؾبيء اؼبؤثرات الغربية قبل أف 
ترقى فيها اؼبعامبلت التجارية ُب األرض، أما ُب الصُت فقد كاف من زمن 

وب الشرقي، على سبيل اؼبثاؿ، مبلؾ بعيد ُب اؼبقاطعات الغنية ُب اعبن
لؤلراضي ومستأجروف ومدينوف وأصحاب ديوف وعماؿ ال يبلكوف أرضا، 
والواقع أف مبلؾ األراضي كانوا اؼبورد الرئيسي للقروض ُب الريف، وؽبذا  
كانوا أعظم الناس نفوذا ُب القرية، كما كانوا يبثلوهنا ُب معامبلهتا مع العامل 

ي ىيساوتنج على ىذه الطبقة اسم األشراؼ، وقد  اػبارجي وقد أطلق فا
كاف أىم أثر لدخوؿ الصُت ُب التجارة العاؼبية كبو طبقة جديدة من 
التجار، وىي طبقة سبكنت من صبع الثروة على مستوى مل تسبق ؽبم معرفتو 
ىناؾ، ومن أف يستثمروا جزءا من ثروهتم ُب األرض الزراعية اليت يعتربوهنا 

، إذ كانوا ىم أنفسهم غرابء عن القرية، وُب اؼبناطق ؾبرد مورد للدخل
الداخلية جرت العملية نفسها ولو أهنا ردبا كانت على مستوى أصغر، 
وذلك عندما ربسنت طرؽ اؼبواصبلت وأصبحت التجارة ُب مناطق أكرب 

 فبكنة عمليا.

ومع ذلك فإىل أف أدخل النظاـ الشيوعي ظلت األرض تعترب من 
اعبدود لؤلجياؿ القادمة فبل تباع مطلقا إال إذا عجز  حيث اؼببدأ مَتاث

اؼبالك عن مواجهة التزاماتو بطريقة أخرى، وىي ُب الغالب التزامات 
تفرضها التقاليد مثل حفبلت الزواج واعبنائز، وكاف اؼببدأ الذي وبافظوف 
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عليو أف تقسم األرض اليت يبلكها الفرد بعد وفاتو بُت أبنائو، وكاف التوزيع 
دوري الذي يقتضيو ذلك قبل ؾبيء عصر التجارة الواسعة مانعا من ال

 ذبمع مساحات واسعة جدا ُب أيدي عدد قليل من اؼببلؾ. 

وقد كانت النتيجة الطبيعية ؽبذه القاعدة أنو ال بد من البحث عن 
موارد إضافية ؼبن يبلكوف أرًضا ال تكفي مساحتها ألف تدر عليهم ما 

الناس ُب إفريقيا حل ىذه اؼبشكلة إما ُب تطهَت يكفي ؼبعاشهم، وقد وجد 
األرض البكر من األدغاؿ، وإما ُب اؼبعامبلت غَت اؼبالية اليت سبق أف 
وصفناىا. أما ُب الصُت فقد وجدوا اغبل إىل حد كبَت ُب تنمية حرؼ 
خاصة ابلقرية تضيف موردا آخر إىل موارد األرض، ولكن كاف ىناؾ أتثَت 

اؼبصنوعة آليا، وذلك أف ىذه السلع حلت ؿبل  آخر الستَتاد السلع
اؼبصنوعات، اليدوية ُب القرى، أو أهنم أصبحوا يعتمدوف على ذبارة ما 
 وراء البحار كما ُب حالة إحبلؿ الغزؿ اؼبستورد ؿبل الغزؿ الوطٍت اليدوي.

ولنأخذ مثاال من اؽبند، وىو قرية جبلية ُب والية أوريسا، وىو يوضح 
صاد والسياسة اػبارجية ُب مدة قرف ُب قرية كانت إىل حد  لنا أتثَت االقت

كبَت معتمدة على نفسها أو كانت تعتمد على مبادلة األرز إىل الوقت 
وعند ذلك اعًتفت  (2)الذي أغبقت فيو الوالية ابؽبند الربيطانية السابقة

السلطات الربيطانية رظبيا ابؼبلكية اػباصة ابألرض، وؽبذا زاؿ كل شك ُب 
 ار بيع األرض معاملة قانونية.اعتب

                                                 

 .f.g. baily: caste and the economic frontier, 1957انظر كتاب: ( 2)
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ولكن هبوز للمرء أف يسأؿ عما إذا كاف ؽبذا العمل القانوين نتائج ما  
كاف يبكن اغبصوؿ عليها ُب النهاية عن طريق الضغوط االقتصادية، ونرى 
مرة أخرى كيف أف األرض زبرج من أيدي اؼبزارعُت إىل أيدي أولئك الذين 

ه اغبالة كانوا سبللة اؼبهاجرين الذين يبلكوف موارد أخرى للدخل، وُب ىذ
اؼبقر الرئيسي لقسم إداري  2655جاءوا إىل القرية عندما أصبحت سنة 

 مباشرة إىل اؽبند الربيطانية.  من اؼبقاطعة بعد أف ضمت

ض أولئك اؼبهاجرين موظفُت ُب اغبكومة يتقاضوف مرتبات، وكاف بع
ت أولئك اؼبوظفُت، وكاف البعض من التجار الذين جاءوا ليسدوا حاجا

ومعظمهم جاءوا من اجملتمعات الزراعية اجملاورة، اليت سبقتهم بقليل ُب 
اتباع االقتصاد التجاري، وكاف التجار بوجو خاص يعتزموف االستقرار 
الدائم، وؽبذا سعوا لكي يصبحوا من مبلؾ األراضي، وقد وجدوا أيًضا أف 

 أرابح. األرض الزراعية أفضل استثمار ؼبا هبمعونو من

ولكن ؼباذا يبيع أىل القرى أرضهم؟ يقًتح بعضهم أف السبب ىو أف 
اؼبؤثرات التجارية اعبديدة شجعت على التقسيم اؼببكر ألراضي األسرة، 
واؼببدأ التقليدي لؤلسرة اؼبشًتكة اؽبندية ىو أف الرجل طاؼبا كاف على قيد 

وارد االقتصادية اغبياة، فإف أبناءه يكونوف ربت سلطانو، وتكوف صبيع اؼب
 مشًتكة بينهم.

وؼبا كاف أىل القرى أنفسهم قد وجدوا ؽبم موارد للدخل غَت 
الزراعة، فإهنم أصبحوا غَت راغبُت ُب توحيد موارد األسرة، وأصبح من 
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اؼبعتاد أف تقسم أرض األسرة، حاؼبا يصبح صبيع األخوة متزوجُت 
نقساـ، الذي يستطيعوف أتسيس مسكن خاص ؽبم. وقد عجل ىذا ُب اال

 مل يكن منو بد ولو بعد زمن.

ويعًتض البعض أبف ىذا العمل قد جعل اؼبزارع صغَتة اؼبساحة، إىل 
حد أهنا أصبحت ال تعطي دخبل يوفر فائًضا من أجل الطوارئ، مثل ضياع 
احملراث أو االلتزاـ بعقد حفلة، حىت إف معظم الناس ال يستطيعوف مواجهة 

 جزء من أرضهم. أحد ىذه الطوارئ إال ببيع

وتوضح دراستنا ؼبزارعي الكاكاو ُب غاان، اليت سبق أف عرضنا ؽبا، 
بعض العبلقات اعبديدة اليت يبكن إنشاؤىا، عندما هبتذب ؿبصوؿ نقدي 
مربح اؼبهاجرين إىل نوع خاص عن األرض. واألكثر شيوعا أف ؾبيء معظم 

لوفة ُب غاان أف أولئك اؼبهاجرين أفرادا مستقلُت، ولكن من العادات اؼبأ
وليس من الضروري أف يكونوا  –تقـو صباعة من الرجاؿ من منطقة واحدة 

ويشًتكوا ُب صبع مبلغ من اؼباؿ للحصوؿ على قطعة أرض كبَتة  -أقارب 
اؼبساحة، وبعد ذلك يقسموهنا فيما بينهم ويقـو كل بزراعة نصيبو مستقبل 

ء القرى اؼبتجاورة عن اآلخرين، ويكوف من أثر ذلك أف تبقى أرض أبنا
 موحدة. 

ولكن اؼبعلومات اليت نشرت عن ىذا اؼبوضوع ال توضح ما إذا كاف 
ىذا ىو السبب ُب أهنم يعملوف ُب شركات، وىذا ما يطلق على ىذه 
اعبماعات، وعندما وبصلوف على األرض اعبديدة لزراعة الكاكاو، تكوف 

األشجار العالية  اػبطوة التالية إصبلحها للزراعة، وىو عمل يقتضي قطع
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من أرض الغابة اؼبطَتة، وقد كاف من النادر أف يقـو اؼبزارعوف، الذين 
حصلوا على األرض ُب األصل، بتطهَت األرض وزرعها أبنفسهم، بل كاف 
الغالب أف يستخدموا عماال يكافئوهنم على عملهم أحياان أبف يعطوىم 

 من األرض نفسها. ثلثي احملصوؿ عندما ينضج، وأحياان إبعطائهم نصيبا 

وإف نظاـ االشًتاؾ ُب احملصوؿ معروؼ عند كافة اعبماعات اليت 
على خبلؼ مزارعي الكاكاو ُب نيجراي، والظاىر أف  (2)تتكلم لغة أكاف

أصل ىذا النظاـ يرجع إىل حق الرؤساء ُب الثلث من "كل ما تغلو األرض" 
األرض  )من ذىب أو مطاط برى أو خبلفو(. وُب الغالب أيخذ صاحب

ثلثي ؿبصوؿ الكاكاو الذي ينتجو العماؿ الذين يستخدمهم، ولكن يبدو 
أف عادة التقسيم إىل ثبلثة ؽبا أصل راسخ ُب التقاليد. وفبا هبدر بذكره أف 
ُب اؼبناطق اليت كانت فيها األراضي الزراعية فعبل اندرة وقت إدخاؿ زراعة 

ابء"، ومل تنشأ ُب الكاكاو، كاف الناس يعًتضوف على منح حقوؽ "للغر 
 وقت ما عادة مكافأة العماؿ بنقل حق األرض إليهم.

 موارد القروض:

عندما ربل اؼبعامبلت التجارية ؿبل اؼببادلة، وبتاج التجار قبل البدء 
ُب أي عمل ذباري إىل رأس ماؿ، وقد قامت ُب غرب إفريقيا منظمة 

ؼبنظمة مثيل كاف عرفت ابسم "اندي االدخار" ؼبواجهة ىذه اغباجة. وؽبذه ا
موجوًدا ُب الصُت منذ عهد بعيد، وتتكوف ىذه النوادي عادة ُب إفريقيا 

                                                 

 من األكاف 92فحة راجع ىامش ص( 2)
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من أانس ليس ؽبم من التعليم ما يؤىلهم ألف وبصلوا على منصب لو 
 مرتب اثبت، وؽبذا فليس ؽبم دخل منتظم يدخروف منو..

ال بد من استَتاد  (2)وُب بعض أكباء ببلد األيبو ُب شرقي نيجَتاي 
واد الغذائية الرئيسية حىت ُب اؼبناطق الريفية، وليس ىناؾ منظمة تقـو اؼب

بتصدير الفائض من منتجات األقاليم، بل يذىب إىل ىذه األقاليم التجار 
من اؼبناطق اليت هبا عجز لكي يشًتوا ما يلـز لتلك اؼبناطق، وقد يكوف 

ر ابالنضماـ رأس اؼباؿ اؼببدئي صغَتا ولكن ال بد منو، ووبصل عليو التاج
إىل صبعية االدخار. وؽبذه اعبمعية اجتماعات منتظمة، وفيها يدفع كل 
عضو اؼببلغ اؼبتفق عليو، ويسلم اؼببلغ كلو إىل عضو معُت ولكل عضو 
بدوره اغبق ُب "قبض اعبمعية"، وبذلك يقبض األعضاء الذين أيٌب دورىم 

منهم ابلطبع أف  مبكًرا مبلغا أكرب بكثَت فبا سبق أف دفعوه، ولكن ينتظر
 يستمروا ُب عضوية النادي إىل أف يتم دفع نصيبهم كامبل. 

وُب الوقت الذي يقبض فيو العضو عليو أف يقدـ ضماان كتابيا موقعا 
عليو من قريب أكرب منو سنا، وبطبيعة اغباؿ يكوف ىناؾ تنافس كبَت من 

لك أحد أجل القبض اؼببكر، حيث إهنم ال يتبعوف نظاـ القرعة، بل يقرر ذ
موظفي النادي وقد يتأثر ىذا اؼبوظف ُب العادة ابلرجاء الذي تعززه 
اؽبدااي، ويقاؿ إف ىذه اؽبدااي ُب بعض األحياف تقدـ دبقدار قد ينقص كثَتاً 

 من اؼببلغ اؼبقبوض. 

                                                 

 ُب شرقي نيجراي وذلك إىل اماؿ دلتا النيجر مباشرة.تقع ببلد األيبو بُت النيجر وهنر كروس ( 2)
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ومع ذلك فهذه الطريقة وسيلة مبلئمة لسد اغباجة ُب الطوارئ غَت 
ُب التجارة، وتتوقف ثقة األعضاء  اؼبنظورة، فضبل عن أهنا وسيلة للبدء

بعضهم ببعض على اؼبعرفة الشخصية اليت يعززىا ضماف من األقارب. 
ويستطيع الناس اغبصوؿ هبذه الطريقة على قرض ال يستطيعوف اغبصوؿ 
عليو أبية وسيلة أخرى غَت شخصية، وقد كاف للجمعيات الصينية، كما 

ح قواعد أكثر تعقيداً، ينتظر من قـو ؽبم خربة واسعة ُب حساب األراب
وذلك أف ما يدفعو العضو يكوف متناسبا مع طوؿ اؼبدة اليت عليو أف 
ينتظرىا قبل أف أيخذ اؼببلغ اؼبتجمع، وعندما ارتقت التجارة الواسعة 

 بلغت عمليات ىذا النوع ُب نظاـ االقًتاض مبلغا من اإلعجاب.
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 الفصل الجالح

 أشرات دديدة

 -بيت العائلة عند التالنسي –ابة أنواع من ؾبموعات القر 
السبللة  -السبلالت الصينية –اؼبغزى األعم للسبللة 

 -مقارانت ابلقيم الغربية  -مهور الزواج  –والزواج 
الزواج ُب إفريقيا  –الزواج ُب ؾبتمعات نسب األـ 

 –الزواج الشرعي كشعار للمركز االجتماعي  -اؼبتطورة 
  ؾبتمعات نسب األـ.التغَت ُب -الزواج ُب سنغافورة 

عندما يبحث الناس ُب التغيَتات اليت طرأت على تنظيم األسرة، 
سواء ُب العامل الغريب، أو ُب أقطار أحدث عهدا ابلتصنيع، فإهنم كثَتا ما 
يتحسروف ألف األسرة قد فقدت كثَتا من اؼبهاـ اليت كانت ؽبا حبكم 

ة اليت اعتدان أف نعرفها العادة، ولعلو يكوف من األصح أف نقوؿ إف اجملموع
ابسم األسرة قد أصبحت أصغر فبا كانت عليو، وإف أسرة اليـو ال يبكنها 

 حباؿ ما أف تؤدي ألعضائها ما كانت تؤديو بعض أنواع األسر القديبة. 

وبديهي أف نتعرض لشيء كثَت من االرتباؾ إذا استعمل الناس لفظ 
اؽبما، أو بيتا فيو عدة "األسرة" بغَت تدقيق، وىم يقصدوف زوجُت وأطف

زوجات أو صبيع األقارب اؼبعروفة أنساهبم، وقد بذؿ األنثروبولوجيوف 
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االجتماعيوف جهدا كبَتا ليفرزوا ويفرقوا بُت ىذه األنواع، وغَتىا من 
األنواع اؼبختلفة عبماعة القرابة، ومن اؼبمكن ُب أي ؾبتمع أف تتعرؼ على 

ة من الوالدين وأطفاؽبما. ولكن ُب األسرة "األولية أو النووية" اؼبكون
اجملتمعات الصغَتة يقضي أعضاء األسرة األولية حياهتم ُب اتصاؿ مباشر 
أبقارب الوالدين، ويلجأوف إليهم عند اغباجة إىل التعاوف ُب كثَت من 
الشئوف اليت ال تكوف فيها األسرة )هبذا اؼبعٍت( متكاملة، ُب حُت أننا قبد 

ين أبسباب الصناعة، يسعوف إىل مثل ىذا التعاوف السكاف اغبضريُت اآلخذ
 ولكن ُب عبلقات ال شأف ؽبا ابلقرابة.

( maineوُب ؾبتمع قائم على اؼبركز االجتماعي، حسب قوؿ مُت )
لفرد يتحدد بعضويتو، ال ُب نرى أف قسما مهما من العبلقات االجتماعية ل

كز الفرد طبقة معينة وىو ما يفكر فيو الغربيوف عندما يبحثوف مر 
االجتماعي، بل ُب أسرة أو ؾبموعة للقرابة، تكوف فيها األسرة مرتبطة 

 أبحد الوالدين أو ابآلخر.

وىذا يرجع إىل حد كبَت إىل حقيقة بسيطة وىي أنو ُب األحواؿ اليت 
يكوف فيها االنتقاؿ من مكاف إىل مكاف شاقا أو ؿبفوفا ابػبطر يقضي 

سقط رأسهم، أو ُب مكاف قريب منو. الناس ُب العادة حياهتم كلها ُب م
وُب ىذه الظروؼ يقضي اؼبثل األعلى لوحدة األسرة، وىي الوحدة اليت 
تقـو بشكل من األشكاؿ ُب كل ؾبتمع أبف أكثر األقارب اتصاال هبب أف 

 يقيموا على قرب بعضهم من بعض.
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وُب ؾبتمعات ترجع إىل ما قبل الكتابة ُب إفريقيا وُب جزر احمليط 
، توجد قرى صغَتة تتكوف كل منها من األقارب وحدىم، كما توجد اؽبادي

قرى كبَتة فيها أقساـ منفصلة تسكنها صباعات من األقارب، وكثَت من 
 القرى ُب أوراب أيًضا ما زالت مكونة من ؾبموعة من األقارب.

 أىواع مً دلنوعات القرابة:

أف ُب أي يبكننا إذف أف نقوؿ إف من األمور اليت ال ربتمل اعبدؿ 
ؾبتمع صغَت كل ؾبموعة من الناس تقيم ُب ذبمع متصل ال بد أف يكوف 
فيها رابطة من نوع ما من القرابة، وكثَتا ما يشكل أىل القرية، الذين ىم 
من نسب واحد، صباعة ذات ملكية مشًتكة أو بينها تعاوف، ولكن قد ال 

ؼ "ابلبيت يكوف ذلك دائما. وىناؾ استثناء لو مغزى خاص، وىو ما يعر 
والبيت الطويل ىو مبٌت  (2)الطويل" ُب األجزاء الداخلية ُب جزيرة بورنيو

واحد يبلغ طولو مائة ايردة أو كثر، يقيم فيو عدد من األفراد قد يكونوف 
 ُب أي مكاف آخر سكاف قرية كاملة. 

ويبٍت البيت الطويل على قوائم جبوار أحد األهنار اليت سبثل ؽبم 
لبلنتقاؿ وىو ينقسم إىل حجرات مستقلة ويبكن ُب أي  الوسيلة الوحيدة

وقت زايدتو ببناء قسم جديد ُب طرفو. وكل أسرة مستقلة زبتص بشقة، 
وأصحاب كل شقة يقيموف فيها ألف أحدىم لو صلة قرابة أبحد السكاف 

                                                 

(2 )j.d. freeman: the family system of the iban of borneo, in 
j.r. goody: ed "the levelopmental cycle in domestic groups", 1958. 



 010 

الذي كاف يقيم ُب ىذا البيت وقت أف جاء إليو. ولكن ليس ىناؾ قاعدة 
 ُب البيت الطويل. تلـز أي فرد اإلقامة 

ومن جهة أخرى ال يبكن للمرء أف يضمن حقو ُب نصيب من أمبلؾ 
األسرة، مثل حقوؿ األرز، إال إذا كاف مقيما ُب البيت، ومن عادة القـو أف 
يقرر الواحد منهم وقت زواجو اؼبكاف الذي يقيم فيو، ويبكنو أف ينضم إىل 

ختيار الواحد منهم على قريب لو أو لزوجتو، وبطبيعة اغباؿ عندما يقع ا
مقر إقامتو يكوف األمر، الذي أيخذه ُب االعتبار، فرصتو للحصوؿ على 
أرض لزراعة األرز. وُب مثل ىذا النظاـ ربدد حرية القـو ُب االختيار دبدى 
صبلت القرابة، وال يستطيع أحد أف ينضم إىل البيت الطويل إذا مل تكن لو 

س ؽبا ارتباط وثيق أبية ؾبموعة معينة من أقارب فيو ولكن األسرة األولية لي
 األقارب.

ولكن األعم من ذلك أف األسرة ترتبط برابطة دائمة ابعبماعة 
الكربى من األقارب، وىي اليت يطلق عليها األنثروبولوجيوف "السبللة" أو 
"أىل النسب" وتتكوف السبللة من أشخاص ينحدروف عن طريق أحد 

ن طريق األب كاف النظاـ أبواي، وإذا كاف الوالدين وإذا كاف االكبدار ع
 االكبدار عن طريق األـ كاف النظاـ أمواي. 

والعضوية ُب أي نظاـ سبليل ربمل معها حقوؽ اؼبلكية، ُب األرض 
واؼباشية والقارب وُب نصيب من أي عمل ذباري وغَت ذلك، واؼبفروض أف 

يصيبهم  صباعة السبللة يعضد بعضهم بعضا ُب اغبصوؿ على تعويض ؼبا
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من ضرر، وصباعة السبللة ىم ُب الغالب صباعة "ربـر الزواج فيما بينها" 
وُب أي نظاـ أبوي لكل فرد  (2)أي أهنم صباعة ال يتزوج بعضهم من بعض

حقوقو اؼبقررة وعليو واجباتو، وىذه اغبقوؽ والواجبات لو حبكم عضويتو 
الت أخرى من ُب صباعة السبللة اليت ينتمي إليها وحبكم ارتباطو بسبل

سبلالت األـ والزوجة، وأصهاره الذين تزوجوا أخواتو وبناتو، وىذه 
 الروابط تشغل اعبانب األعظم من ؾبالو االجتماعي أبكملو.

ووبتمل أف إابحة تعدد الزوجات ىو أكثر ما اشتهر عن معظم ىذه 
اجملتمعات الصغَتة، ولكن ىذا األمر لو من اؼبغزى ما ىو أقل بكثَت من 

دئ القرابة اليت وصفناىا، وقد وصف بعضهم األسرة ذات الزوجات مبا
العديدات، وىي اليت يكوف لرب األسرة فيها أكثر من زوجة واحدة، أبهنا 
عدد من األسرات األولية يربطها أب مشًتؾ، ويندر أف يزيد العدد على 

 زوجتُت وكثَت من األزواج ُب ىذه اجملتمعات ليس ؽبم إال زوجة واحدة.

العادة ال تنقسم ؾبتمعات السبللة عن طريق األجياؿ، ولكن  وُب
عندما تتباعد روابط النسب اؼبشًتؾ تنقسم اعبماعة ذات اؼبلكية اؼبشًتكة 
إىل قسمُت أو أكًت، ويطلق ُب بعض األحياف على اجملموعة الرئيسية، 
ابلنسبة ألعراض اغبياة اليومية، اسم "السبللة النووية"، ويندر أف تشمل 

                                                 

( أي أهنا تتبع نظاـ exogamouoفيما بُت أعضائها تعرؼ ابسم )اعبماعة اليت ربـر الزواج ( 2)
 داخل ؾبتمعها ُبوبعكس ذلك اعبماعة اليت تشًتط أف يكوف الزواج « الزواج من اػبارج»

( endogamyأي )« الزواج من الداخل»( أي أهنا تتبع نظاـ endogamousتعرؼ ابسم )
 (.exogamyفهو )وأما نظاـ الزواج من اػبارج 
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ه اجملموعة أكثر من أبناء جد مشًتؾ، ويطلق على ىذه اجملموعة أحياان ىذ
اسم "األسرة اؼبشًتكة" وإذا استعملنا ىذا اللفظ ندخل فيو زوجات أفراد 

 السبللة، وىن أنفسهن ينتسنب إىل سبلالت أخرى.

وأكثر أشكاؿ األسرة الكبَتة قوة ُب التماسك ىي "األسرة اؼبشًتكة" 
ُب مسكن واحد، وتشغل األسرات اليت تشتمل عليها اؽبندية وىي تقيم 

األسرة اؼبشًتكة حجرات منفصلة حوؿ فناء اؼبسكن،كما أف األسرة 
اؼبشًتكة سبلك أمبلكها ابالشًتاؾ، فاغبقوؿ يزرعوهنا معا، ويشًتؾ ُب ذلك 
صبيع رجاؿ اجملموعة ومواد الغذاء اليت هبمعوهنا ربفظ ُب ـبزف مشًتؾ، 

شًتاؾ ُب إعداد الطعاـ الذي يقدـ للمجموعة كلها، وما وتقـو النساء ابال
وبصلوف عليو من دخل من بيع ؿبصوالت اجملموعة يضم بعضو إىل بعض، 
ويوضع ربت إدارة رئيس األسرة ويشًتؾ أعضاء األسرة ُب اؼبراسيم الدينية 

 اليت يؤديها رب األسرة ابلنيابة عنهم.

ف ىبضع لسلطاف أبيو وأساس تطور ىذه األسرة ىو أف الرجل هبب أ
طوؿ حياة األب وهبب أف يقيم ربت سقفو، وهبذه القاعدة تتكوف األسرة 
اؼبشًتكة، وذلك أنو كلما تزوج األبناء أحضروا زوجاهتم إىل بيت األسرة، 
ويتوقف حجم األسرة على طوؿ عمر األب، وعندما يتوُب ينفصل ُب 

جدا فإف األسرات العادة األخوة، وإذا كاف األب قد عاش زمنا طويبل 
 اعبديدة اليت تتكوف ُب أثناء حياتو ستشتمل نفسها على األبناء اؼبتزوجُت.

وال قبد ُب أي مكاف آخر مثل ىذا اجملتمع اؼبتكامل ابالشًتاؾ ُب 
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اؼبعيشة وُب اؼبمتلكات، ولكن اؼبثل األعلى للوحدة الدائمة ؼبن ينحدروف 
سلطاف أكرب األسرة سنا، من أب واحد، ولئلقامة اؼبشًتكة واالعًتاؼ ب

موجود ُب صبيع ؾبتمعات النسب األبوي. ووبث األدب الصيٍت القدًن،  
كما يفعل األدب اؽبندي القدًن، على مراعاة ىذا اؼبثل األعلى، ولو أف 

 ىناؾ أدلة على أف ىذا

األمر مل يكن أكثر من مثل أعلى ابلنسبة ألعداد كبَتة من السكاف 
سرة الياابنية اليت ما زاؿ احملافظوف الياابنيوف وفبا يشبو ذلك تقاليد األ

يشَتوف إليها على أهنا صباع األخبلؽ السامية اليت تعلو على األخبلؽ ُب 
ىذه األايـ، ويستثٌت من ذلك أف ُب الياابف االبن األكرب وحده ىو الذي  

 كاف مفروضا عليو أف يبضي طوؿ حياتو ربت سقف والديو.

 ي:بيت العائلة عيد التاليص

ولقد وصف بعضهم التنظيم الفعلي والتوزيع ُب مثل ىذه البيوت 
اؼبركبة ُب عدد من اجملتمعات اإلفريقية عن مصادرىا األصلية، ومن أكثر 
ما كتب تفصيبل ما كتبو فورتس عن التالنسي، وىم صباعة من اؼبزارعُت 

ي  ابلكفاؼ وأصحاب اؼباشية ُب اؼبناطق الداخلية من غاان، وُب الوقت الذ
كاف فورتس يقيم بينهم كانوا وبتفظوف بنظاـ للعبلقات االجتماعية يقولوف 

 عنو إنو ظل اثبتا بغَت تغيَت منذ اؼباضي البعيد.

وبيت العائلة عند التالنسي ؾبموعة من أكواخ الطُت يضمها سور، 
وبيط هبا، واؼبدخل ابب ضيق يبكن غلقو ليبل، وُب داخل الباب غرفة 
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رة أبضرحة أجداده، كما ىناؾ سلسلة من اغبجرات وبتفظ فيها رب األس
)كل منها كوخ مستقل( لزوجاتو وزوجات أبنائو، وُب كل منها تعيش زوجة 
ومعها أطفاؽبا الصغار وقد تكوف بينهم أرملة ذات أطفاؿ. وإذا دعا األمر 
تكوف ىناؾ غرفة لنـو األدالء اؼبراىقُت، ويلحق بكل حجرة من حجرات 

بخ، ولكن ىناؾ ـبزف عاـ للحبوب ُب وسط اجملموعة، الزوجات ـبزف ومط
وىناؾ غرفة واحدة لطحن اغببوب تذىب إليها النساء كل بدورىا، 

 لتطحن ما ربصل عليو من األسرة من حبوب.

ورب األسرة ىو وحده الذي ىبرج اغببوب من اؼبخزف وعليو واجب 
العائلة، ومعٍت توزيعها ابلتساوي اؼبطلق بُت األسرات اليت يتكوف منها بيت 

ذلك أف كل زوجة أتخذ نصيبا مساواي لكل زوجة أخرى بغَت اعتبار لعدد 
أطفاؽبا، وُب العادة كل زوجة تعد الطعاـ ألسرهتا خاصة. ولو أهنا قد ترسل 
بعضو لؤلخرايت إذا كاف لديها منو ما يزيد على حاجتها، وعندما تكوف 

عائلة كلها، كل بدورىا أما اغببوب غَت متوافرة، فقد تعد كل زوجة طعاـ ال
 الرجاؿ فيعملوف مشًتكُت ُب أرض اجملموعة.

وعلى رب العائلة أف يراعي أف كل فرد منها أيخذ من اؼبوارد 
اؼبشًتكة، ضرورايت حياتو اليومية، وعليو أيضا أف يدبر الدخار ما يلـز 
ادخاره من أجل األسرة ألغراض أخرى، وأىم ىذه األغراض زواج الشباف 

ا يبلغ الواحد منهم السن اؼبناسبة، وكما ىو اغباؿ ُب ؾبتمعات أخرى  عندم
كثَتة من قبل عهد الكتابة، يصبح الزواج شرعيا عندما يتنقل بعض متاع 
األسرة من أىل الزوج إىل أىل الزوجة، وىو ما سنعرض لو فيما بعد، أما 
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ا ال عند التالنسي فهذا اؼبتاع يتكوف عادة من اؼباشية والدجاج، وىي فب
 يستعمل ُب الغذاء اليومي، وإمبا تستعمل ُب مناسبات القرابف. 

وىناؾ مناسبات منتظمة هبب أف تقدـ فيها القرابف، ويضاؼ إىل 
ذلك أنو إذا أصيب أحدا أفراد األسرة دبرض فإف الساحر الذي يتناوؿ 
أجره علينا قد يشَت بتقدًن قرابف خاص إىل الروح اليت تسببت ُب اؼبرض، 

ا قد يقع أحد أفراد األسرة ُب ـبالفة القانوف، هبب أف يدفع من وأيض
أجلها تعويض، ورب األسرة ىو اؼبسئوؿ عن التصرؼ ُب مثل ىذه 

 الطوارئ صبيعها.

ومع كل ىذا يسمح لؤلفراد أف تكوف ؽبم ملكية خاصة هبم، فلكل 
أسرة دجاجها اػباص وىم يعطوف لؤلبناء الصغار ُب سن مبكرة دجاجة أو 

وليس  –جتُت لَتبوا إنتاجها، وللرجاؿ أف يبتلكوا بعض األغناـ واؼباعز دجا
وىذه يعًتؼ ؽبم دبلكيتها اػباصة، على أف رب األسرة هبوز لو  -اؼباشية 

أف ينتفع هبا، كما أف لو أف يرفض التصريح ؼبالكها بذلك. وقد يضاؼ إىل 
تزوجن ُب من أقارب النساء البلٌب  –اجملموعة بعض الثروة من اػبارج 

 ومن األخواؿ واألعماـ واعبدود. -األسرة 

وقد أتٌب بعض الثروة من التجارة، واؼبرأة اليت ربصل على مزيد من 
اغببوب إبحدى ىذه الطرؽ وبق ؽبا أف ربتفظ بو لغذاء أطفاؽبا خاصة، 
وىناؾ أيضا قاعدة وىي أف اؼباشية اليت يتسلموهنا عند زواج إحدى بنات 
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خدـ عند زواج أخيها الشقيق، إذا كاف ؽبا أخ شقيق األسرة هبب أف تست
 ُب سن الزواج.

واألب اؼبثاؿ ىنا كما ُب كل مكاف آخر، رجل عاقل وعادؿ، إذا 
مثبل كجزء من  –استخدـ نصيب ابنو فيجب أف يكوف ؼبنفعة ابنو خاصة 

وإال فعليو أف يعيده ُب فرصة ما فبا يكوف قد ادخره من  -مهر زواجو 
. وإذا شعر االبن أف والده ال يعاملو ابلعدؿ فإنو يًتؾ اجملموعة اؼبورد العاـ

ويقيم لنفسو بيتا خاصا، على أنو ال يستطيع أف يفعل ذلك إال بتصريح 
 من رب األسرة.

ولكن الغالب أف ىذا ال وبدث ُب حياة رب األسرة ووبدث أحياان 
ف يهجر أف أحد أفراد اجملموعة يقرر أف يزرع أرضو مستقبل بنفسو دوف أ

بيت العائلة اؼبشًتؾ، وعند ذلك تقسم األرض الزراعية، ويقاـ داخل 
 األسرة سور حوؿ مسكنو اػباص وعليو أف يقيم لنفسو مدخبل خاصا بو.

وتوضح لنا ىذه األمثلة كيف أف األسرة األولية دوف أف تفقد وحدهتا 
تستطيع أف تبقى متحدة ُب داخل ؾبموع أكرب، أطوؿ مدة فبكنة من 

هتم، وىي تعتمد على اؼبوارد اؼبشًتكة للعائلة الكبَتة من أجل نسبة  حيا
كبَتة من حاجياهتا اليومية، وأيضا من أجل أي ادخار خاص قد ربتاج 
إليو، ويظل شباب األسرة الذين بلغوا الرشد مدة شباهبم وغالبا ؼبدة 
أطوؿ، خاضعُت لسلطاف أكرب الرجاؿ سنا، وىو ابلنسبة ؽبم الرئيس 

، كما أنو الرئيس الدنيوي، وىذه السلطة ُب جوىرىا سلطة أبوية، الديٍت
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وىي امتداد لسلطاف األب إىل ما وراء اغبدود اليت يقرىا اجملتمع الغريب 
اغبديث كحق لؤلب، ولكن ُب داخل األسرات الصغَتة، اليت تشتمل 
عليها مثل ىذه العائلة الكبَتة يكوف لكل أب سلطة وعليو اؼبسئولية ذاهتا 

 و أطفالو خاصة.كب

ولقد قلنا شيئا عما تستطيع النساء أف تفعلو بنشاطها اػبارجي لتزيد 
من مئونة الطعاـ ألطفاؽبا خاصة، وال زبتلف الرابطة بُت األـ وأطفاؽبا ُب 
قوهتا ُب صبيع أكباء العامل، ولكن ُب بيت العائلة اليت تتكوف من أسرات 

ؿ الصغار أوسع منها ُب األسرات مًتابطة، تكوف البيئة االجتماعية لؤلطفا
اؼبنعزلة ُب اؼبدف الغربية، وتستطيع النساء عند اغباجة أف ذبد اؼبعونة من 
غَتىا من نساء األسرة. وكل منهن سبد يد اؼبساعدة لؤلخرى ُب األوقات 
العصيبة مثل اغبمل والوالدة، واؼبرأة كبَتة السن قد تعٍت ابألطفاؿ الصغار 

 السوؽ أو زبرج ُب بعض الرحبلت البعيدة طلبا ُب حُت تذىب األـ إىل
للوقود، أما األطفاؿ فهم جزء من ؾبموعة األطفاؿ اؼبعاصرين منذ أف 
يقدروا على اؼبشي وُب اؼبستوى الضعيف الذي سبثلو حاجيات التالنسي 
يتيسر ؽبم داخل سور العائلة اغبصوؿ على اؼبوارد البلزمة ؼبواجهة معظم 

 هتا.الظروؼ مهما بلغت شد

وىناؾ مزااي ومساوئ معا ُب أف ينتمي اؼبرء إىل مثل ىذه اجملموعة  
كما ىو اغباؿ ُب االنتماء إىل أية ؾبموعة وثيقة االرتباط، وُب بعض 
األحياف يبدو أف مزااي الوحدة اؼبشًتكة ُب العمل وُب اؼبوارد اؼبادية تزيد 

كفيت اؼبيزاف   عليها مساوئ اػبضوع للرئيس اؼبشًتؾ، إذا وضع االثناف ُب
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وقد ينشأ مثل ىذا االستياء من تضارب الطباع، ولكنهم كثَتا ما يعربوف 
عنو ُب منازعات سببها توزيع اؼبوارد اليت لدي اعبماعة، مدعُت أهنم على 
حق ُب شكواىم. وقد ذكر فورتس أف من أمثاؿ التالنسي أف بيوت 

 (2)العائبلت قد تضيع "بسبب الدجاج والبيض"

أف بعضهم قد يرى أف رب العائلة قد خرج عن اؼبألوؼ ومعٍت ذلك 
ُب فبارسة سلطانو اؼبطلق على فبتلكات األفراد )ومنها الدجاج والبيض(، 
وفيما كتب عن وصف شعوب الرعاة ُب كل من شرؽ إفريقيا وغرهبا، نقرأ 
عن األمل الذي يعتمل ُب نفس كل رجل ُب أف يكوف لو إشراؼ مستقل 

األسرة. وُب ىذا نرى أف عوامل الفرقة موجودة على نصيبو من قطيع 
فعبل، وقد زادت تلك العوامل بفعل الظروؼ االقتصادية اغبديثة مدعمة 

 ابألفكار الغربية عن حياة األسرة

 املػسى األعه للصاللة:

إف انتماء اؼبرء إىل سبللة معينة قد يكوف لو مغزى سياسي كبَت، 
كز أعلى من غَتىم. وىذا يبدو وكثَتا ما يكوف ألعضاء سبللة خاصة مر 

أكثر وضوحها ُب اجملتمعات اليت يكوف ؽبا حكاـ وراثيوف. وُب اعبانب 
اآلخر من السلم السياسي ُب ؾبتمعات ال سبلك مؤسسات قضائية أو ُب 
ؾبتمعات يعقد فيها رؤساء القرى وشيوخها ؿباكمهم اػباصة، دوف أف 

                                                 

(2 )m. fortes: the web of kin ship among the tallenis, 1949-p 207. 
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م، ُب ىذه اغبالة يعتمد تكوف ىناؾ منظمة تشبو الشرطة لتنفيذ أحكامه
 القـو على أقارهبم للحصوؿ على تعويض عما يصيبهم من ضرر. 

ومثاؿ ذلك ما قبده بُت النوير ُب جنوب السوداف، وقد عرب بعضهم 
عن نظامهم التقليدي أبنو "فوضي منظمة"، وذلك أنو إذا قتل أحد رجاؽبم 

قاتل، وإذا فالواجب على أىلو أف يثأروا لو أبف يشنوا اغبرب على ال
سرقت ماشية من أحدىم فإف صاحب اؼباشية يسعى دبساعدة أىلو 
السًتدادىا، ولو أف الناس ال ينتظر منهم أف يقيموا من أنفسهم قانوان 
دوف الرجوع إىل سلطة من السلطات، إال أنو قد كانت ىناؾ ؾبتمعات  

ويل كثَتة ترى أنو بعد أف تنظر القضية وبق للجانب اؼبعتدي عليو أف يست
بنفسو على التعويض الذي تقرر لو، وُب مثل ىذا العمل الذي وبتاج إىل 

 قوة لتنفيذه يعتمد اؼبرء مرة أخرى على أقاربو.

وُب غالب األحواؿ تعد السلطات العليا السبللة وحدة سياسية، 
يكوف فيها رئيس اجملموعة مسئوال عن سلوؾ صبيع أفرادىا وُب بعض 

اء بعض االلتزامات مثل دفع الضرائب بل األحياف يكوف مسئوال عن أد
قد يكوف مسئوال عن التجنيد للخدمة العسكرية، كما ُب الدولة اإلفريقية 

 رواندا.

وُب أحواؿ كثَتة جدا تكوف السبللة وحدة دينية، على رئيسها 
واجب القياـ ابلشعائر الضرورية ليحصل من األجداد على اؼبنافع وعلى 

األجداد يبكنهم أف يبسطوىا عليهم، ومن مظاىر اغبماية اليت يعتقدوف أف 
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ىذه الرائسة الشعائرية ُب اجملتمعات اإلفريقية، أف على الرئيس مسئولية 
استشارة اؼبنجم عندما يبرض أحد أفراد العائلة )وىم ينسبوف ذلك دائما 
إىل فعل خارؽ للطبيعة( وأف يقدـ القرابف الذي يشَت اؼبنجم بضرورة 

 تقديبو.

حنا ُب وصف التالنسي، السبللة ىي وحدة ؽبا فبتلكاهتا وكما أوض
اػباصة، ولكل فرد من السبللة اغبق ُب نصيب من تلك اؼبمتلكات، وإذا  
كانت اؼبمتلكات ماشية، فإهنم عندما يتوَب الرجل األكرب سنا يقسموهنا 

 فيما بينهم.

وأما إذا كانت اؼبمتلكات أرًضا، فإف الفرد يستطيع أف يطلب حقو 
أرض السبللة، إذ يبكنو أف يقيم مع سبللة األـ، وقد يفضل أف يعيش ُب 

مع سبللة زوجتو ولكن لن يكوف ألطفالو ىناؾ حقوؽ، وُب تلك اجملتمعات 
زبتلف القواعد عنها ُب اجملتمعات ذات السبلالت اؼبختلطة، كما ىو 
اغباؿ عند سكاف البيت الطويل ُب بورنيو، وىناؾ أيضا يستطيع الرجل أف 

قيم حيث يشاء، ولكن حقو ُب األرض يستمد من عضويتو ُب البيت ي
الطويل، وال يبكنو أف يرث أابه إال إذا كاف يقيم وقت وفاة والده ُب نفس 

 البيت الطويل.

وُب اجملتمعات اليت ال تعرؼ الكتابة، ال يكوف ُب العادة عدد 
ا ُب ىذا اؼبعٌت األجياؿ اليت يبكنها تتبع نسبها اؼبتصل، كبَتا، وإذا استعملن

عبارة فنية فنقوؿ إف اغبد األقصى لسلسلة النسب ليس لو مدى زمٍت  
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كبَت. ويقـو جوىر السبللة على إمكاف تتبع النسب فعبل. وُب ىذه 
اجملتمعات تقـو اغبقوؽ وااللتزامات، كما تقـو ُب اجملتمعات الغربية، على 

ض األغراض شئ أكثر من اسم مشًتؾ، وىم يتتبعوف نسبهم من أجل بع
إىل مدى أبعد فبا يتتبعونو ألغراض أخرى، فالوحدة اليت ؽبا فبتلكاهتا 
اػباصة قد تتكوف فبن يتصلوف حبد مشًتؾ، بينما الوحدة اليت ترتبط برابط 

 شعائري ترجع إىل الوراء جيبل أو جيلُت أكثر من ذلك.

وُب العادة اجملموعات السبللية اليت تتصل بنسب من ىذا النوع 
سباسكها ُب اجملتمعات الكفافية عند إدخاؿ نظاـ االقتصاد النقدي،  تفقد

وقد وصفنا ُب الفصل السابق تفكك اؼبزارع ُب قرية ىندية عندما بدأ 
أعضاء األسرة الزراعية يكسبوف دخبل نقداي مستقلُت عن إخوهتم، 
وأصبحوا غَت مستعدين لضم دخلهم إىل دخل األسرة، وأصروا على 

وقد قيل على سبيل اعبدؿ إف ؾبموعات متضامنة ؽبا تقسيم أمبلكها 
أمبلكها وتقـو على الوراثة ال تستطيع البقاء ُب ؾبتمع يسمح ابختبلؼ  
كبَت ُب الدخل الفردي، إذ أف ذوي الثروة من األعضاء لن يقبلوا مطلقا 

 نظاـ اإلدارة اؼبشًتكة، ربت إشراؼ أكرب الرجاؿ سنا.

خذ من الواليتُت الصينيتُت نستطيع أف أن الصالالت الصييية:
طرازا اجتماعيا يبدو  (2)الواقعتُت ُب اعبنوب الشرقي ونبا فوكُت وكوانتونج

، أو  ألوؿ نظرة كأنو استثناء للفكرة العامة، وُب ىاتُت الواليتُت يوجد اليـو
كاف يوجد حىت الثورة الشيوعية، قرى قد يبلغ عدد سكاهنا ثبلثة آالؼ 

                                                 

(2 )m. freedman: lineage organization in south-eastern china, 1958. 
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ة، ويرجع نسبها اؼبشًتؾ إىل ما قبل سبعمائة يسكنها أىل سبللة واحد
عاـ، وأوؿ ما وبدر ذكره بشأف ىذه السبلالت اؼبتماسكة، ىو أف أعضاء 
اعبماعة ليست ؽبم أنصبة متساوية من األرض، كحق ؽبم حبكم نسبهم، 

النظاـ متبع وذلك ألف األرض كانت توزع على أسس ـبتلفة سباما، وىذا 
و النظاـ النموذجي الذي يقسم األرض اليت ُب نفس الوقت الذي يتبع في

سبلكها األسرة، سواء كانت أسرة بسيطة أو أسرة تتعدد فيها الزوجات بُت 
 األبناء عند وفاة األب.

وابلنسبة ؼبعظم الصينيُت كاف ؽبذا النظاـ األكثر شيوعا بينهم 
نتيجتو، وذلك أنو عندما تصبح أنصبة األرض صغَتة جدا فإف بعض 

طر إىل اؽبجرة أو إىل استئجار أرض من أحد اؼببلؾ، أو يبحث األبناء يض
لو عن مورد آخر للرزؽ. أما ُب إفريقيا فاغبل الذي يقابل ذلك إصبلح 
أرض جديدة )وردبا ال تبعد أكثر من مئات األمتار(، أو عقد اتفاؽ مع 
صاحب اغبق من سبللة أخرى، أو أف يرجل البعض للعمل ابألجر، وذلك 

 اغبديثة.ُب األزمنة 

ولكن ُب تلك القرى الصينية الكبَتة ذات السبللة الواحدة، كاف 
أىل القرية صبيعا أو ما يقرب من ذلك يعيشوف على أرض اعبدود، وكاف 
ذلك متيسرا ُب الزمن اؼباضي ألنو ُب ذلك الوقت خصصت مساحات من 
األرض ألغراض سبللية مشًتكة، ومل يكن ذلك من أجل الزراعة اؼبشًتكة، 
ولكن من أجل زبصيص ؿبصوؽبا ؼبنافع سالية خاصة وأىم ىذه اؼبنافع ما 
يتصل ابلدين، وذلك بتخصيص ما يعود من تلك األرض لنفقات اؼبعابد 
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اليت ربفظ فيها ألواح اعبدود ولنفقات الشعائر اليت تقاـ ىناؾ ُب فًتات 
 منتظمة. 

تعليم وىناؾ غرض عاـ آخر ينفق عليو من ىذه اؼبوارد نفسها، وىو 
أفراد من السبللة ليجتازوا االمتحاانت اليت تؤىلهم للدخوؿ ُب وظائف 
اغبكومة الصينية، أما األرض الزراعية اليت يوقفوهنا ؽبذا الغرض فكانوا 
يطلقوف عليها "أرض الكتاب واؼبصباح"، وكانت ىذه األرض ُب بعض 

لى الزراع أف األحياف تزرع ابلدور دبعرفة أقساـ ـبتلفة من السبللة، وكاف ع
 يقدموا عبماعة السبللة بوجو عاـ ُب وقت معُت النفقات الدينية الضرورية. 

ودبقتضي ىذا الًتتيب تستطيع كل فئة صغَتة من اعبماعة أف تزرع 
ُب فًتة من الزمن قدرا من األرض أكرب بقليل من اؼبعتاد، وأما الًتتيب 

ل أعبلىم شأان اآلخر فهو أف زعماء السبللة، وليسوا أكربىم سنا ب
ويقصدوف بذلك عادة أكثرىم ثروة، يشرفوف على األرض اؼبشًتكة على 

 أساس ذباري، فيؤجروهنا مقابل أفضل إهبار يبكنهم اغبصوؿ عليو.

ويكوف ألعضاء السبللة أسبقية على غَتىم من الناس، ولكنهم ال 
وبصلوف بذلك على شروط أفضل، وعلى أي حاؿ فإف الغالبية الكربى من 

تأجري أرض السبللة يكونوف من بُت أعضائها، وقد حدث ُب سنوات مس
األزمة بُت اغبربُت العاؼبيتُت أف رأى بعض الكتاب الصينيُت من ذوي اآلراء 
اؼبتطرفة أف ىذا النظاـ فيو من استغبلؿ اؼبستأجرين ما ُب أي نظاـ آخر 

عليم  من أنظمة ملكية األرض، وأف أمواؿ السبللة اليت هبب أف زبصص للت
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كانت كما يبدو ُب أكثر األحواؿ تذىب إىل أبناء األسرات الوجيهة، ال 
 إىل األبناء النجباء من األسرات اؼبغمورة.

ومع ذلك استمرت السبللة متماسكة، فإف األعضاء الفقراء 
يفضلوف أف يعيشوا ُب مكاف واحد يستغلهم أقارب من سبللتهم، على أف 

ًتح الدكتور فريدماف أف ؾبرد مورد يستغلهم مبلؾ آخروف، وؼباذا؟ يق
للثروة السبللية من أحد اؼبؤثرات ُب ذلك، إذ يطمعوف أف أيٌب يـو 
وبصلوف فيو على نصيب أكرب من تلك الثروة، وىناؾ عامل آخر وىو ما 

من رجاؿ أغنياء  –تنالو السبللة من فخر بسبب النخبة اؼبمتازة من أبنائها 
فإف تلك النخبة من األقارب ؽبم قوة وفضبل عن ذلك  -ورجاؿ متعلمُت 

وجاه ويستطيعوف مساعدة أقارهبم ُب أي تعامل مع العامل اػبارجي، وخاصة 
مع اغبكومة ُب حُت أف الرجل الذي ينتمي إىل سبللة فقَتة لن هبد من يبد 

 لو يد اؼبعونة، ولو كاف األمر اعتباراي ؿبضا.

هات أخرى من وإف العوامل اليت قضت على سباسك السبللة ُب ج
العامل ىي نفسها اليت عززت سباسكها ُب جنوب شرقي الصُت، ولعل 
السبب ُب ذلك أف ُب ىذه اؼبنطقة، حيث األرض ذات إنتاج وفَت فوؽ 
العادة، وبصلوف على أرابح ابؼبتاجرة فيما يزيد عن اغباجة من احملاصيل 

رى كثَتة يقود اليت يزرعوهنا ؼبعاشهم. وبينما كاف طريق الثروة ُب أقطار أخ
طبلب الثروة بعيدًا عن أرض اعبدود، إذا ابألرض نفسها ىنا مورد 
للكسب وأرابحها تستثمر ُب أرض جديدة، فإف الصُت عندما فتحت 
أبواهبا فيما بعد للتجارة العاؼبية ونشأت موارد جديدة للكسب عن طريق 
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ربت الوسطاء، استثمرت تلك األرابح أيضًا ُب األرض. ولكن ؼباذا اعت
تلك األرابح حقًا ال يتجزأ للسبللة وليست متاعا لؤلسرة قاببل للتجزئة؟ 
ولدينا اعبواب على ذلك وىو أف العقار لو مهمة ابعتباره وقفا دينيا، 
وذلك ألنو ُب الوقت الذي تقيم فيو السبللة صالة جديدة لؤلجداد وبق 

ز الذين لفرع من فروع السبللة أف يدعي لنفسو مركزا ساميا، وىو مرك
يستطيعوف أف يقيموا ألجدادىم صالة خاصة وأف يقيموا لشعائرىم 
احتفاالهتا اػباصة. وُب تلك الفًتة من الزمن، كاف ذلك العمل أتكيدًا 
للشخصية اؼبستقلة لقسم خاص من السبللة الكربى، ولكن ىذا العمل  
كاف عكس العملية األكثر شيوعا وىي عملية تقسيم فبتلكات السبللة 

يصبح لقسم جديد من السبللة استقبللو الذاٌب، إذ إف ىذا العمل  حىت
 يضيف إىل السبللة عقارا جديدا بدالً من أف أيخذ منها عقارا.

 :الصاللة والسواز

وحينما تكوف األسرة مرتبطة بسبللة مستمرة فإف االذباه كبو الذرية 
ب ُب إقباب ىبتلف عما ىو عليو ُب اجملتمع الغريب اؼبعاصر، والناس ال ترغ

األطفاؿ، جملرد اؼبتعة اليت ينتظروف أف هبدوىا من أطفاؽبم، ولو أنو ُب معظم 
اجملتمعات غَت التجارية يظهر ىذا الشعور بوضوح ُب سلوكهم، وكثَتا ما 
يعربوف عنو ُب أحاديثهم، ولكن من وجهة نظر السبللة من الواجب إقباب 

ع ال يبكنو أف أيمل ُب إقامة األطفاؿ، ومن وجهة نظر األب كفرد ُب اجملتم
بيت مستقل حىت يكوف لو أبناء بلغوا السن اليت تسمح ؽبم دبساعدتو ُب 

 الزراعة والرعي.
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أما عندما تكوف مهمة السبللة الدفاع عن أعضائها ضد أي عدواف  
يقع على حقوقهم، فمن اؼبهم أف تكوف السبللة قوية بعدد أفرادىا وإذا  

ؾ فهناؾ دائمًا شعور قوى أبف أمبلؾ كانت تشرؼ على مَتاث مشًت 
األسرة هبب أال تذىب إىل "الغرابء" بسبب عدـ وجود وريث مباشر، 
وىذا انعكاس لفكرة التماسك داخل السبللة وىي فكرة أف أعضاء 
السبللة هبب أف يكونوا أقرب بعضهم إىل بعض منهم إىل أي شخص 

 خارج عن ؾبموعتهم. 

اإلسبلمية، يناؿ الناس اػبلود عن وُب كل مكاف، عدا ُب األقطار 
فإف  (2)طريق ذريتهم، دبعٌت أكثر خصوصية فبا قاؿ بو روبرت بروؾ

ذكراىم، وكما يتصوروف حياهتم ُب العامل الروحي، تدـو ابلقرابف الذي يقدـ 
ؽبم، والذي ال يبكن لغَت ذريتهم اؼبباشرة أف يقدموه. والشائع ُب العقيدة 

مل يًتكوا وراءىم ذرية تعٍت هبم تًتدد أرواحهم على الصينية أف اؼبوتى الذين 
األحياء. وتقوؿ الداينة اؽبندوسية إف من الواجب على اؼبرء أف ينجب ابنا 
يؤدي شعائر األسرة، وىكذا كانت الرغبة ُب التأكد من النسل من أقوى 
األسباب اليت تسمح بتعدد الزوجات ولو أف األسباب اليت تتصل هبذا 

ي اتصاال وثيقا، من أجل إقامة عائلة كبَتة تلعب بطبيعة اغباؿ العامل اؼباد
 دورىا ُب ذلك. 

                                                 

(2 )Rupert brooke (2117-2625 شاعر إقبليزي أشهر أشعاره عن اغبرب العاؼبية األوىل )
 Poetical works of Rupert brooke ُب إحدى جزر اليوانف. 2625ُب سنة وقد تو 

1946 ed. G Keynes 1946. 
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وىذا صحيح بوجو خاص ُب اجملتمعات اليت تعيش ُب اؼبستوى 
الكفاُب، حيث ال يكوف ىناؾ ضغط كبَت جدا من السكاف، وؽبذا فإف 
صباعة كبَتة من اؼبزارعُت يبكنهم أف يوسعوا زراعتهم إىل أقصي حد تسمح 

مواردىم. أما ُب اجملتمعات التجارية فتستطيع األسرة الكبَتة أف توزع  بو
قوهتا العاملة ُب طرؽ ال تتوافر عمليًا ألسرة صغَتة، مثل تقسيم الزمن بُت 
العمل الزراعي وغَته من وسائل الكسب األخرى. وىكذا يعتمد الناس 

عات الغربية على أقارهبم ُب حاالت ـبتلفة عما يدبر الناس أمره ُب اجملتم
بطرؽ أخرى، ففي تلك اجملتمعات يكسب اؼبرء قوتو دبوجب تعاقد مع 
أصحاب العمل، وقد تكوف عبلقات األسرة ذات عوف ُب ىذا التعاقد، 
ولكنها لن سبنح اؼبرء شيئا من اغبقوؽ.. وأما الشخص اؼبثايل فهو الذي 

سب يشق طريقو ُب اغبياة دوف اعتماد على نسب، وذلك ألف مزااي الن
 أصبحت ال سبت إىل اؼبواىب اغبقيقية بسبب.

وردبا كاف من قبيل التناقص أف كثَتين من سكاف العامل الغريب، الذين 
ينسبوف أعظم األنبية إىل قدسية اغبياة العائلية ال يدركوف أف األنظمة 
السبللية تقـو نفسها على تلك الفكرة وىي أف الرابطة اليت تربط األطفاؿ 

األسبقية على كل رابطة أخرى، وىذا ىو اؼبثل األعلى لؤلسرة بوالديهم ؽبا 
ُب تقاليد اؽبند والصُت والياابف، وُب ىذه األقطار صبيعها هبب أف يكوف 
لواجب االبن كبو أبيو، إذا تضاربت اؼبصاّب، اؼبكاف األوؿ ُب االعتبار 
دوف نزاع، وهبب أف نؤكد أف ىذا ىو مثل أعلى يدعمو الدين، ويبكن 

زه اباللتجاء إىل العواطف األدبية من النوع نفسو سباما الذي يتوسل بو تعزي
 اؼبسيحيوف، من أجل األسرة األولية من الزوجُت وأطفاؽبما. 
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والفرؽ بُت اؼببدأين يرجع إىل اعتبارات تتصل ابؼبكانة اليت ينسبوهنا 
ىي  إىل الرابطة بُت الزوج وزوجتو؛ فالنظرية اؼبسيحية تقوؿ إف ىذه الرابطة

رابط هبب أف يكوف غَت قابل لبلنفصاؿ، وهبب أف تكوف ؽبا األسبقية 
اؼبطلقة، ولو أف كثَتين من أعضاء اجملتمع الغريب الذين ال يعتنقوف الدين 
اؼبسيحي، ال يقروف مبدأ الزواج الذي ال تنفصم عراه، ولكنهم أيضا ال 

عن ذلك يقروف ألقارب الزوجُت أبية سلطة لفصم عرى الزوجية، وفضبل 
فإف اجملتمع الغريب يرى أنو من غَت اؼبقبوؿ أف يكوف اختيار شريكي 
الزوجية من األمور اليت يبليها اآلابء أو األقارب، وأنو حىت ُب األايـ 
اغباضرة قد تكوف ىناؾ حاالت كثَتة يؤثر فيو ضغط اآلابء أكثر فبا يعًتؼ 

عًتؼ هبا رظبيا ُب بو الناس بوجو عاـ. وإذا كاف ألقارب الزوجُت مصلحة م
عقد الزواج والعمل على بقائو أو فصم عراه، فإف ىذا يوصف بوجو عاـ 
هبذه العبارة اؼبأثورة: "الزواج من شأف اعبماعات وليس من شأف األفراد" 
وىذه العبارة، وإف كانت إىل حد ما صحيحة، إال أف اؼبفروض أهنا تعٍت 

ى فرض آخر، وىو أف ىذا شيئًا وبط من قدر الفرد. ويقـو ىذا الفرض عل
 الوضع وبمل النساء أعباء قاسية.

واغبالة القياسية اليت تشَت إليها أحكاـ من ىذا النوع، ىي حالة 
ؾبتمع يكوف فيو التسلسل عن طريق نسب األب وتكوف ؾبموعة القرابة 
ذات األنبية ىي ؾبموعة من األبناء واألحفاد لرجل واحد وحيث يكوف 

ُت على النساء يزوجوهنن لكي وبصلوا على األقارب الذكور قوام
مصاىرات ذات منافع، وتلك فبيزات اجملتمعات التقليدية ُب الصُت 
والياابف واؽبند وُب جهات كثَتة من إفريقيا، ولكن ينبغي ألنصار اؼبرأة 
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اؼبغلوبة على أمرىا أف يذكروا قبل أف يتأىبوا للكفاح من أجلها أف ىناؾ 
التسلسل عن طريق األمهات، وُب ىذه اغبالة  أيضا ؾبتمعات يكوف فيها

يكوف الزوج ُب موقف حرج ويستطيع أىل الزوجة أف يطردوه إذا مل ينل 
 رضاىم أو رضا زوجتو. 

وفضبل عن ذلك فإف األدب الصيٍت والياابين يعًتؼ أبف الرجل 
الذي يدعوه الواجب إىل أف يزىق روح زوجتو ُب سبيل مصلحة جملموعة 

ببل ريب فبزقا بُت اغبب والواجب، ولكننا ال نسمع عن مثل قرابتو، يكوف 
ىذا الصراع العاطفي ُب اجملتمعات اإلفريقية اليت تقـو على نسب األـ، 
والصورة اليت تطالعنا من سجبلت األنثروبولوجيُت الذين عاشوا ُب تلك 
اجملتمعات ىي أنو إذا طرد الزوج من بيت الزوجية فإف ذلك يكوف غالبا 

ة زوجتو، ومع ذلك هبب علينا أف نقر أبف ُب ؾبتمعات نسب األـ،  دبوافق
كما ُب ؾبتمعات نسب األب، يكوف الرجل ىو القائم على اؼبرأة ويعترب 
دائمًا صاحب اغبق رظبيا ُب التصرؼ ُب أمرىا ابلزواج، وىذا ما يضطر 

 اؼبرأة أحياان إىل قبوؿ زوج ال ترضاه.

ت اليت يقبلها عامة الناس، على وؼباذا يكوف األمر كذلك؟ والتعليبل
أساس قيم أدبية منحطة، ىي ُب الواقع تعليبلت غَت كافية، وإف اؼبثل 
األعلى لوحدة األسرة من اؼببادئ اليت يؤمن هبا ويعرب عنها كل ؾبتمع 
بشري، وىذا اؼبثل يعضده الدين بطريق مباشر ُب اجملتمعات اليت سبارس 

ع ال يبارس تلك العبادة، وكما أشران عبادة األسبلؼ، أكثر منو ُب ؾبتم
اليت يعد االرباد ُب داخلها  -قببل فالفكرة اؼبهمة ىنا ىي أف اجملموعة 
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ىي من جهة أكرب من األسرة األولية ومن جهة أخرى تكوف  -شيئا مهما 
ُب بعض األحواؿ معارضة ؽبا، وقد يكوف صحيحا أف اؼبثل األعلى 

كما ىو اغباؿ   (2)رأة، غَت موجودالعاطفي، وىو شهامة الرجل كبو اؼب
ابلنسبة للمثل األعلى األحدث عهدًا وىو اؼبساواة بُت النساء والرجاؿ 

 وىو مثل ردبا يكوف مناقضا للمثل العاطفي.

 :مَور السواز

الزواج ُب اجملتمع األبوي شئ أكثر من ترتيب يسمح للرجل إبقامة  
النسل الشرعي، وؽبذا فلو  بيتو وأسرتو، وىو أيًضا طريقة الرجل ُب استمرار

أنبيتو غَت السبللة كهيئة قائمة بذاهتا وىذا يفسر بعض الظواىر ُب 
إجراءات الزواج اإلفريقي وقانونو، وىي ظواىر كثَتا ما يسئ الناس فهمها 

 وُب بعض األحياف ربرمها اإلرساليات أو اغبكومات.

كاف يعرؼ   وأشهر اؼبميزات اليت سبيز قانوف الزواج اإلفريقي، ىو ما
ُب األايـ األوىل ُب جنوب إفريقيا جبريبة شراء الزوجات، ولكن إذا أردان أف 
نستعمل عبارات أقل مراوغة ُب التعبَت فنقوؿ إف القاعدة ىي أف الزواج 
ىناؾ ال يصبح شرعيا إال بنقل سلع من أىل العريس إىل أىل العروس، 

ات اليت ال تعرؼ وليست ىذه اػبطة قاصرة على إفريقيا، ففي اجملتمع
الكتابة، ال يتم اإلشهاد والتصديق على العقود إال ابنتقاؿ رظبي لسلع 

                                                 

بات كثَتة وقد يكوف فة تقصد بشهامة الرجل كبو اؼبرأة تقدًن الرجل للمرأة ُب مناسلعل اؼبؤل( 2)
ذلك غَت موجود ُب بعض اجملتمعات اإلفريقية ولكن ال شك أف اؼبعٍت األعم لشهامة الرجل 

 كبو اؼبرأة موجود ُب تلك اجملتمعات.
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معينة، وكذلك ال يتم زواج إال ابنتقاؿ رظبي لسلع ؿبدودة وقد تكوف ىذه 
السلع ـبتلفة النوع وؽبا وجهات ـبتلفة، وُب بعض األحياف يكوف الغرض 

يدة أو أتمُت معاش للزوجة من نقل السلع ضماف موارد مبدئية لؤلسرة اعبد
ُب حالة وفاة زوجها، كما ىو اغباؿ ُب األنظمة اليت ذبلب معها الزوجة 

 ثروة. 

وتقـو بعض األسرات اإلفريقية بتزويد بناهتم ابؼبعدات اؼبنزلية األولية 
حسب ما يتفق مع ثقافتهم، وىذا دبقدار بسيط جدًا، ولكن ُب إفريقيا 

رعية الزواج دائما من جانب الزوج ولو قيمة يكوف انتقاؿ اؼبناع من أجل ش
مادية، كما أف أنبيتو عظيمة ُب اجملتمعات األبوية اليت يتبع فيها األطفاؿ 

 نسب الزوج.

ويبكن أف نرى ىنا توازان بُت اؼباشية اليت يقدمها أىل الزوج وبُت 
األطفاؿ الذين تلدىا الزوجة، فإف الزوج الذي مل يقدـ ماشية من أجل 

ال يكوف لو حق ُب األطفاؿ الذين تلدىم لو. ومن جهة أخرى فإف زوجتو 
اؼبرأة اليت تقدـ ألىلها اؼباشية تعترب أطفاؽبا ملكا للرجل الذي قدـ اؼباشية، 

 مهما يكن األب اغبقيقي.

وأخَتا إذا اكبلت عقدة الزواج فيجب إعادة اؼباشية، ولكن القاعدة 
ت قد أقببت أطفاال، فإف الزوج ال اؼبتبعة ُب الغالب ىي أف اؼبرأة إذا كان

يطلب رد العدد الكامل من اؼباشية، واؼببدأ األساسي ىو ما يعرب عنو 
صباعة اعبوسياي ُب كينيا، وذلك أنو عندما "يصبح بيت األسرة قائما"، 
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ويطمئن األب اطمئناان معقوال إىل أف ذريتو لن تنقرض، على الرغم من 
يا، فإف اؼبرأة تكوف قد فعلت كل ما النسب العاؼبية للوفيات ُب إفريق

عليها"، وقد ػبص بعضهم ىذا الوضع بقولو إف ما اعتاده الناس أف 
 يسموه "شبن العروس" ليس ُب الواقع إال "شبن األطفاؿ".

وبعض النتائج األخرى ؽبذا اؼببدأ ليست من األمور اؼبألوفة، بل تبدو 
ة لقوانُت الزواج وإجراءاتو  شيئًا بغيضا، عند قـو يعتربوف بعض النظم الغربي

كأهنا أمر مسلم بو، وذلك أف الزواج الشرعي ُب ؾبتمع أبوي هبعل أطفاؿ 
اؼبرأة ذرية شرعية لسبللة زوجها، ويظل الزواج قائما طاؼبا كانت اؼباشية 
اليت قدمت ُب الزواج ربت يد سبللة اؼبرأة. وؽبذا فإف الوفاة ال تنهي 

ليس لؤلرمل حرية الزواج مرة اثنية، قبل أف الزواج إال إذا ردت اؼباشية و 
يتم ىذا اإلجراء الرظبي للطبلؽ، وإذا أقببت أطفاال آخرين، فإهنم يكونوف 
من الناحية القانونية أطفاؿ الزوج اؼبتوُب، كما أهنا تنتقل إىل وصاية الوريث 
لزوجها ولو أهنا قد ال يطلب منها أف تعاشره معاشرة األزواج، واؼبفروض 

أف تقيم ُب بيت الوصي، وىذه طريقة من الطرؽ اليت تؤدي إىل قياـ فيها 
 أسرات تتبع نظاـ تعدد الزوجات.

ولكن إذا صح أف انتقاؿ اؼباشية وقت الزواج ليس معناه شراء 
الزوجة؛ فيحق للمرء أف يسأؿ وؼباذا يلـز "شراء" األطفاؿ؟. وقد يكوف 

كل سبللة أطفاؿ   اعبواب على ذلك أنو ُب نظاـ النسب األبوي تفقد
بناهتا، وخاصة ألهنم ينتموف إىل نسب أبيهم. وإذا أقببت اؼبرأة طفبل قبل 
الزواج فإف الطفل يبقي مع سبللة أبيها، إال إذا أثبت األب حقو ُب الطفل 
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بدفع قدر من اؼباشية وىو أقل فبا يدفع عند الزواج، وىم يصفوف اؼباشية 
صوبة اؼبرأة" وأهنا أيًضا "تعويض اليت تدفع عند الزواج أبهنا "مقابل خ

 ألىلها عن خسارة خصوبتها" 

وإذا نظر اؼبرء إىل ىذا األمر من وجهة نظر أىل الزوج فيقوؿ إف 
أىل اؼبرأة إبعطائهم زوجة للرجل، إمبا يقدموف لو أعظم خدمة فبكنة، ألهنم 
أعطوه الوسيلة اليت يستطيع أف يواصل نسلو. وإذا كانت ىناؾ خدمة 

ف يدفع اؼبرء مقاببل ؽبا فهي تلك اػبدمة، وىذا النوع من التعليل تستحق أ
ينطبق على سلوؾ أقواـ من أمثاؿ النيورور ُب أوغندا، وىناؾ هبب على 
الرجل طوؿ حياتو أف يسلك كبو أىل زوجتو كما يسلك التابع كبو شخص 

 أسدى إليو معروفا.

ك العبارات ومثل ىذه التفسَتات ؼبهر الزواج اليت تلقى ُب مثل تل
اؼبطلقة ىي ابلطبع من وضع األنثروبولوجيُت، وليست من وضع القـو 
الذين يتبعوف ىذه اإلجراءات ُب الزواج، وإف النظرية اليت تقوؿ إف 
األساس ىو خصوبة اؼبرأة اليت تنقل بطريق الزواج واليت هبب أف يدفع 

بعض  مهرًا مقاببل ؽبا، ىذه النظرية تتجلى أبعظم قدر من الوضع ُب
اغباالت النادرة، اليت يقدـ فيها الرجل، الذي يبحث عن زوجة لو امرأة 
أخرى من ؾبموعتو اػباصة بدال من أف يقدـ شيئا من اؼبتاع. وُب مثل ىذا 
النظاـ تقيد حرية اؼبرأة ُب االختيار تقييدا شديدا. وذلك ألنو، ولو أف 

ى ال تتوافر فيها ىناؾ زهبات تقـو على اتفاقات حرة، تقابلها زهبات أخر 
حرية االختيار. وكثَتًا ما يضطروف إال االرتباط بشأف البنات وقت الطفولة 
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لكي يبكن مواجهة بعض االلتزامات وؽبذا حرمت معظم اغبكومات 
، مثل التيف ُب اإلقليم  (2)األوربية "زواج البدؿ" ولكن ما يزاؿ ىناؾ قـو

ال وبسبوف األطفاؿ  الشمايل من نيجَتاي يتذكروف ىذا الزواج، وىناؾ
مقابل ماشية تدفع ولكن مقابل األطفاؿ الذين تنجبهم اؼبرأة اليت قدمت 
ُب زواج البدؿ، وىناؾ حالة مسجلة فيها أف امرأة أرادت أف تًتؾ زوجها 
وقرر أىلها أهنا حيث أقببت أربعة أطفاؿ وىو عدد يساوي ما أقببتو اؼبرأة 

 زوجها. األخرى، فيكوف ؽبا مطلق اغبرية ُب ترؾ

وفبا ال شك فيو أف ىناؾ آراء أبف القـو يستحقوف الشكر ألهنم ربوا 
الفتاة اليت أصبحت زوجة ويقوؿ بعضهم أيضًا إهنم يستحقوف ذلك ألهنم 
أقببوىا وعند صباعة النوير، إذا كاف والد الفتاة اغبقيقي رجبل غَت زوج 

ة على بقرة أمها، فيحق لو أف وبصل من اؼباشية اليت تقدـ لزوج الفتا
ويطلقوف عليها "بقرة اإلخصاب"، وأما إذا كاف ىو الذي رىب الفتاة حىت  
كربت فلو أف يستويل على رءوس أخرى من اؼباشية. وىناؾ مثل آخر من 
ىضبة توقبا ُب روديسيا الشمالية )دولة زامبيا اغبالية( حيث وبق للقابلة 

أف ربصل  -ة ألمها وىي ُب الغالب قريب –اليت أشرفت على والدة الفتاة 
على ىدية وقت الزواج، وُب بعض األحياف يعًتفوف صراحة حبزف الوالدين 
عند فراؽ ابنتهم، كما ىو اغباؿ عند النيورو، إذ وبمل أصدقاء العريس 
معهم عندما يذىبوف إلحضار العروس ىدية من اعبعة يقولوف عنها إهنا 

                                                 

فعات ُب اماؿ نيجراي على جانب هنر بنوي وىو رافد من القبائل اؽبامة اليت تسكن اؼبرت فالتي( 2)
 لنهر النيجر.
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اصة )وفيما مضى كانت "الًتضية" وعند األشانيت تناؿ أـ الفتاة ىدية خ
 غبما( ويقولوف عنها إهنا "أجر السلواف".

ومع ذلك فإنو من اػبطأ أف نتصور أف اؼبهر، الذي يعطى للزوج 
حقوقا ُب أطفاؿ زوجتو، يكوف دائمًا مصحواب ابنتقاؽبا شخصيا إىل أسرة 
الزوج، بل الواقع أنو بدال من أف يكوف اؼبقصود من اؼبهر أف ىناؾ بيعا 

ودبوجبو يتسلم الزوج زوجتو، ىناؾ قاعدة غالبة عليهم وىي أف للمرأة 
تبقى الزوجة ُب بيت والديها حىت تلد طفلها األوؿ وحىت يكرب، وأما إذا 
أقامت مع زوجها منذ بدء عقد الزواج الرظبي، فإهنا تذىب إىل أىلها عند 
مولد كل طفل من أطفاؽبا، ومغزى ذلك أهنا هبب عليها أف ربافظ على 

 بطها مع والديها بوجو خاص ومع األقربُت من أىلها بوجو عاـ.روا

وُب اجملتمعات الكفافية يندر أف يذىب الرجل مسافة بعيدة ُب طلب 
الزوجة، والواقع أنو من اؼبعتاد أف يكوف من الصعب عليهم السفر 
مسافات كبَتة، وؽبذا فالزوجة يبكنها أف تزور موطنها األصلي ابستمرار، 

ذلك، فإهنا تنتظر من أىلها أف يقدموا ؽبا ىدااي من الطعاـ  وعندما تفعل
)وخاصة من اغببوب( لكي ربملها معها إىل مسكنها. وقد قاؿ بعضهم إف 
ىذه طريقة من الطرؽ اليت تستطيع هبا النساء ُب التالنسي، تكوين متاع 
يبقى ربت تصرفهن اػباص، ووبافظ أىل اؼبرأة على االىتماـ أبطفاؽبا ولو 

 األطفاؿ تنسب إىل سبللة غَت سبللتهم.أف 
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وُب اغبالة اليت تقيم فيها الزوجة ُب بيت أسرهتا حىت مولد الطفل 
األوؿ فإهنا ُب بعض األحياف تًتؾ الطفل مع جدتو، عندما تذىب إىل بيت 
زوجها، والقاعدة اؼبألوفة حقا أف الطفل ولو أنو يستمد حقوقو الشرعية 

ُب موطن أمو كشخص فبتاز، لو اغبق ُب  من نسب أبيو، إال أنو يعامل
رعاية خاصة. وىذه القاعدة ؽبا من الناحية العملية أنبية أكرب ابلنسبة 
للبالغُت منها ابلنسبة لؤلطفاؿ، وذلك ألهنا سبدىم دبلجأ آخر يسمح ؽبم 
أف يطلبوا اؼبعونة ُب أوقات الشدة كما أهنا تنمي روابط األلفة واحملبة بكثرة 

 يقـو هبا األطفاؿ إىل منازؿ أىلهم من اعبانبُت وىي زايرات الزايرات اليت
ليس من الضروري أف يكوف ؽبا ُب العادة سبب خاص، على أف بعض 
الناس يبيلوف إىل أف يربطوا ىذه الزايرات أبسباب خاصة، كما يفعل أىل 
عباندا الذين يقولوف أبف الطفل يبكن أف يرىب ُب بيت أحد أقاربو تربية 

 يرىب ُب بيت والديو.  أفضل فبا

وكانت العادة عند النجوين ُب أايـ عظمتهم أف يريب األطفاؿ صبيعا 
دبعرفة أجدادىم وتلك إذف من الوسائل اليت تساعد على ربط األسرة 
األولية دبجموعات أكرب، وعلى ىذا فاؼبهر ىو الذي هبعل الزواج قانونيا 

بلقة النسب بُت أىل ووبدد األبوة الشرعية لؤلطفاؿ وىو الذي ينشئ ع
الزوجُت. وتعترب ملكية اؼباشية اليت تقدـ عند الزواج، واليت وبق لوالد 
الزوجة أف يوزعها على أقرب األىل من سبللتو، وىم يراعوف ُب ذلك 
أحياان قواعد دقيقة جدا، ىذه اؼبلكية تعترب عربوان لتلك الرابطة فهي من 

الزواج وذلك لسبب مادي  انحية تربط أىل الزوجة دبصلحتهم ُب صيانة
وىو أنو هبب رد اؼباشية ُب حالة انتهاء الزواج، ومن انحية أخرى ذبعل ؽبم 
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مسئولية خاصة من أجل مصلحة الزوجة فهي واحدة منهم وقد استولوا 
 على اؼباشية من أجلها.

وقل أف يطرد الزوج زوجتو، بل إف مركز الزوجة يتوقف ُب قوتو على 
ا عليها ُب توفَت أسباب الراحة ُب حياتو اليومية من أف زوجها أكثر اعتماد

اعتمادىا عليو، ولكن الشائع بدرجة أكرب أنو إذا حدث خصاـ بُت 
الزوجُت فإف الزوجة تذىب إىل أىلها وتبقى ىناؾ إىل أف أيٌب الزوج 
ليأخذىا. من واجب أولئك الذين وبتفظوف دباشية الزواج أف يعرفوا حقيقة 

ة وأف يعيدوىا إىل زوجها، ولكنهم ُب العادة ال أمر الزوجة الغاضب
يسمحوف بذلك إال بعد أف وبصلوا على تعويض مناسب إذا تبُت ؽبم أف 

 اػبطأ من جانبو.

وىذه االعتبارات قد تسهل علينا أف ندرؾ ؼباذا يعترب اإلفريقيوف 
و، انتقاؿ اؼباشية أو ما يقابلها من النقد ُب األزمنة اغبديثة، أمرًا ال بد من

إىل حد أهنم قد ألزموا أويل األمر ُب كل مكاف إبلغاء صبيع أوامر التحرًن 
اليت صدرت ضده وأف ندرؾ الواقع وىو أف اآلابء اإلفريقيُت ال يقصدوف 
أف هبعلوا من بناهتم موردًا للكسب، ومع ذلك فيحق لنا أف نسأؿ ؼباذا 

ىل أي حد يكوف وباولوف أف يفرضوا رغباهتم اػباصة عند اختيار الزوج، وإ
 لبلعتبارات اؼبادية شأف يؤثر فيهم.

وينبغي أف نوضح أف تقدًن اؼباشية عند الزواج ليس ىو السبب ُب 
أف اؼبرأة بقيت على الدواـ ُب مركز القاصر ُب الوسط االجتماعي، وقد  
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كاف ىذا اؼبركز االجتماعي للنساء ُب صبيع اجملتمعات قبل العصر 
بيعة اغباؿ ُب معارضتو حاؼبا تتوافر لديها الصناعي، وأتخذ اؼبرأة بط

إمكانيات اؼبعارضات ولكن ذلك ُب أكثر األحواؿ يتخذ مظهر رفض كلية 
 بدال من ؾبرد االعًتاض على مهر الزواج. 

ما الذي هبب إذف أف يكوف تعليلنا ؼبوقف اآلابء ُب ىذا الشأف؟ 
ُب النساء، وإنو لرأي سقيم إىل حد بعيد أف ننظر إىل األب كرجل يتجر 

على أنو يبكننا أف نسلم أبف األب ردبا أيمل أف يزوج بناتو إىل رجاؿ 
يسلموف القدر الكامل من اؼباشية، بدال من رجاؿ يؤجلوف تسليم نصف 
اؼباشية، كما وبدث غالبا لكي يدفعوه مؤخرًا ُب وقت غَت ؿبدود. ويبكن  

تعترب اؼباشية  ُب اعبماعات اليت -كذلك للمرء أف يسلم أبف أىل العروس 
هتتم اىتماما كبَتًا بعدد اؼباشية اليت يقدمها الزوج ونوعها  -أشبن السلع 

وأهنم أحياان يشًتطوف أف يعاينوىا أبنفسهم مقدما، وأف يرفضوا ما كاف 
منها ىزيبل. ويسلم اؼبرء أيضا أبف امتبلؾ اؼباشية عندىم متعة، ولو أف ما 

تعة إال زمنا قصَتا، فإهنم هبب أف وبدث ُب الغالب ىو أال تستمر ىذه اؼب
 يستخدموا اؼباشية ُب أوؿ فرصة فبكنة لعقد زواج جديد.

ولكن ليس ىذا ىو األمر ذو األنبية األوىل ُب تزويج البنات، بل إف 
اؼبصاّب اليت يعتربوهنا صاحبة األنبية العظمي، ىي نفس اؼبصاّب اليت كاف 

تربوهنا أمرًا مسلما بو ُب كل الناس ُب غرب أوراب، ُب عهد ليس ببعيد يع
 مكاف.
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وقد ذكران قببل أف الناس ُب اجملتمعات اليت ليس ؽبا مؤسسات 
قضائية مثل النوير، تعتمد على األىل ُب ضباية أبسط حقوقهم األولية، بل 
إف اجملتمعات اليت ؽبا سيطرة سياسية أكثر تطوراً، قبد فيها أف أولئك الذين 

ن األىل واألقارب تكوف فرصتهم للحصوؿ على يبكنهم ذبنيد قوة كبَتة م
حقوقهم أفضل من أولئك الذين ال يستطيعوف ذلك، واألمر ُب ىذا ىو 
أمر عدد فقط، وأما ُب اؼبيداف االقتصادي فبل يكفي أف يكوف عدد األىل  
كبَتا، بل هبب أف يكونوا أيضًا أثرايء، وعند ذلك سيكوف ُب استطاعتهم 

لتزامات مثل دفع الديوف والغرامات وتقدًن اؼباشية تقدًن اؼبعونة ؼبواجهة ا
 عند الزواج وىذه االلتزامات تعترب من شئوف اعبماعة.

وُب صبيع ىذه الشئوف ال وبق للناس أف يطلبوا اؼبعونة إال من األىل 
ُب سبللتهم اػباصة، ولكن هبوز أيضًا أف يكوف األصهار حلفاء ينتفع هبم. 

ىبلق ؿبالفة تربط بُت سبللتُت عن طريق امرأة  وإف ما يعملو الزواج ىو أنو
اليت ىي ابنة إحدى السبللتُت وزوجة ُب السبللة األخرى. وؽبذا فمن 
األمور اؼبهمة أف تتزوج البنات "زواجا طيبا" ألسباب أعظم شأان من 
مظاىر العظمة الكاذبة، اليت كانت ترتبط هبذه العبارة ُب إقبلًتا ُب العهد 

ؼبلكة فكتوراي(، وحيثما يكوف اجملتمع طبقيا، تلعب القيم الفكتوري )عهد ا
اليت تعتمد على العظمة الكاذبة دورىا؛ ويسعى األب على قدر إمكانو أف 

 يصاىر من ؽبم مكانة اجتماعية أعلى من مكانتو.

وإذا رجعنا إىل الوراء إىل الزهبات بُت األسرات اغباكمة ُب القروف 
 اؼبصاىرات اليت كانت تعقد بُت األسرات األوىل من اتريخ أوراب، أو إىل
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الشريفة الوراثية، واليت أضافوا هبا أرضا إىل أرضهم وألقااب إىل ألقاهبم فإان 
سنرى بسهولة أنو حينما تكوف الروابط اليت زبلقها اؼبصاىرات عنصرا 
مهما ُب البناء السياسي، فإف اختيار شريك اغبياة ال يبكن أف يعترب مسألة 

 ة.شخصية ؿبض

وإنو ؼبن اإلسراؼ ُب اؼببالغة أف نقوؿ عن الزواج ُب إفريقيا ُب 
األزمنة الغابرة إنو كاف يقـو دائما على تقديرات سياسية، فلم يكن صبيع 
اآلابء ُب مركز يسمح ؽبم اباللبراط ُب األطماع، ولكن األمر األساسي ىو 

اج، هبب أف أنو ُب كل ؾبتمع تكوف فيو أىم الروابط شأان قائمة على الزو 
يؤخذ ُب االعتبار ما يكوف للزواج من أثر ُب اؼبيداف األكرب لؤلىل. وقد 
قيل إنو ُب مثل ىذه اجملتمعات تكوف اؼبرأة "سلعة قابلة للمبادلة" ويبكننا 
أف نسلم بذلك إذا اعًتفنا أبهنا ليست كذلك إال ُب عبلقتها ابلرجل الذي 

شك ليست سلعة للتبادؿ العاـ. ىو ويل أمرىا حبكم قرابتو وأهنا من غَت 
وقد يرى بعضهم أف اؼبرأة قطعة شطرنج ُب لعبة التنافس السياسي على 
مقياس صغَت. ولكن مع ىذا فقليل من اآلابء من ال يبدي أي اىتماـ 
دبصلحة بناتو، كما أف الزواج الذي يدبره الوالدف ليس من الضروري أف 

 يكوف دائما زواجا بغيضا.

 الػربية:مقارىات بالقيه 

للزواج العاطفي الذي يتحدى فيو الزوجاف رغبة الوالدين قصة قديبة 
ُب أوراب تضارع ُب قدمها غراـ الرجل بسيدة بعيدة اؼبناؿ، وإذا كاف األوؿ 
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يعرب عن االعًتاؼ أبف الزواج اؼببلئم يكوف ُب بعض األحياف ؾبلبة 
واؼبرأة ال يتيسر إال للمتاعب فإف الثاين يبُت أف االرباد اؼبثايل بُت الرجل 

ُب عامل غَت العامل الذي تعيش فيو. ومل وبدث إال ُب القرف التاسع عشر أف 
بدأ الناس ينظروف إىل اغبب العاطفي على أنو أمر ضروري وأنو شئ ال 
غبار عليو عندما يريد شخصاف الزواج. ولكن ىذا ال يتوافر إال ُب ظروؼ 

ُت طبقات اجملتمع، مثل الظروؼ اجتماعية تسمح بقدر كبَت من اؼبرونة ب
اليت خلقتها الثورة الصناعية. ومع ذلك فاغبب العاطفي ما يزاؿ عنصرا ُب 
اؼبثل األعلى للزواج واألسرة فيما يلقنو اؼببشروف اؼبسيحيوف ؼبن يدخلوف 

 ُب دينهم. 

وقد ظلت اإلرساليات اؼبسيحية تبث نشاطها ُب صبيع أكباء 
ر اؼبستقلة، ولكنو مل يتقبل تعاليمها إال أقلية اؼبستعمرات وُب معظم األقطا

من الناس، وىي أقلية حصلت بذلك على حجة إضافية لذلك اػبروج 
على نظاـ إشراؼ العائلة الذي أصبح أمرا عمليا بفضل الفرص 
االقتصادية اعبديدة، ولكن حجة اؼببشرين، مثلها مثل معظم اغبجج 

تها اػباصة، بل تسعى للحط من اؼبكابرة، ال تقتصر على إعبلف مزااي قيم
قيم اعبانب اؼبعارض. وىي تفعل ذلك ابلنسبة إىل نظاـ إشراؼ العائلة أبف 

 تؤكد أف زواج اؼبصلحة يفرض مشقات كبَتة على الفتيات.

وال نستطيع أف نًتؾ ىذا اؼبوضوع دوف أف نسأؿ عما إذا كاف 
عن رغباهتم، الشباف ُب الواقع ال هبدوف أمامهم طرقا أخرى يعربوف هبا 

وعما إذا كاف الوالدف دائما يغفبلف ىذه الرغبات، وإهنما ُب سبيل مصلحة 
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خاصة يلحقاف أبوالدىم ضررا ال مفر منو، وبديهي أف اعبواب على ىذه 
األسئلة ىبتلف ابختبلؼ الشعوب، وقد بلغتنا ُب أزمنة حديثة جدا، 

ف على قبوؿ حاالت من ببلد النيورو ُب أوغندا انتحر فيها فتيات أجرب 
أزواج ال رغبة ؽبن فيهم. ولكنا نقرأ عن آابء ُب أجزاء أخرى من إفريقيا 

 خضعوا لتهديد بناهتم ابالنتحار أو اؽبرب واضطروا إىل التسليم. 

وعند كثَت من الشعوب تسبق اػبطوبة الزواج، وما على الوالدين إال 
يطلب من اؼبرأة قبل إقرار اختيار األبناء. ويكاد يكوف السائد ُب العامل أف 

 الزواج أف تبدي رأيها فيو بطريق رظبي مهما تكن قيمة ىذا الرأي.

عدا بنات الطبقة اؼبتوسطة  –وؼبا كاف اؼبفروض عند صبيع البنات 
أف اؼبستقبل ابلنسبة ؽبن ىو ُب الزواج، ومهما يكن الزوج فإف  -اغبديثة 

إف الكثَتات يرضُت الزواج عندىن مقدمة غبياة من العمل الشاؽ. وؽبذا ف
دبا ىبتاره ؽبن والدىن، ولكن اؼبتاعب قد تظهر عندما يعارض الوالداف 
اختيارًا يكوف قد ًب فعبل، أو عندما تضطر الفتاة إىل الزواج من رجل أكرب 

 منها سنا بكثَت.

ولكن هبب أال ننسى أف حرية االختيار ُب الزواج، واستقبلؿ 
جية شيئاف ـبتلفاف جد االختبلؼ. وقد الزوجُت الصغَتين ُب حياهتما الزو 

تقبل الفتاة طائعة زوجا اختاروه ؽبا ولكن ىذا ُب الواقع ال يبنع من أف 
تكوف ؽبا مكانة أصغر قادـ جديد إىل عائلة كبَتة مركبة، من النوع الذي 
امتازت بو كثَت من اجملتمعات قبل العهد الصناعي، ومن اؼبواضيع اليت 
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الصينية، كما ُب األمثاؿ اإلفريقية، موضوع زوجة تًتدد كثَتا ُب القصص 
االبن وما تعانيو من آالـ، ومل تقم حىت اآلف حرب صليبية من أجل زبفيف 

 ىذه اآلالـ.

وعندما تقارف بُت اآلراء الشائعة عن الزواج ُب ؾبتمعات سابقة 
للصناعة وُب ؾبتمعات صناعية يكوف من قبيل اإلسراؼ ُب تبسيط 

إليو كأمبا ليس ىناؾ سوى صورتُت متعارضتُت بل الواقع  اؼبوضوع أف ننظر
أف ىناؾ فروقا ُب قواعد الزواج عند اجملتمعات السابقة للصناعة، وإف 
اجملتمعات الصناعية أيضًا فيها قيم متنافسة تعمل ُب وقت واحد، وكذلك 
قبد أف ُب األقطار اليت تتبع اظبيا الدين اؼبسيحي تباينا كبَتا بُت القواعد 

 اليت تفرضها الدولة وتلك اليت تفرضها الكنيسة.

وأما ُب األقطار اليت كانت خاضعة للحكم االستعماري، فإف ىذه 
اآلراء ال تزاؿ ُب تنافس مع القيم التقليدية، ولكن يبكننا أف نعقد بعض 
اؼبوازانت العريضة، فمن ذلك أف اجملتمعات اليت أتثرت ابلصناعة يكوف 

، وال يتعرض الرجل األعزب للنقد من أي نوع كاف، الزواج فيها اختياراي
 وال يلحقو، كما ال يلحق اؼبرأة العزابء أي ضرر مادي.

أما ُب اجملتمعات اؼبعاشية فالزواج ىو الوضع العادي للشخص 
البالغ، وَب بعض اغباالت قد يؤجل الزواج إىل سن متأخرة نوعا ما وخاصة 

ُب أمر الزواج، ألف اؼبرء ال يناؿ للرجاؿ. ولكن ليس ىناؾ ؾباؿ لبلختيار 
اؼبركز االجتماعي الكامل للرجل البالغ بغَت الزواج، كما أف األسرة 
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اؼبستقلة ال يبكن أف تقـو إال على اعبهود اؼبشًتكة بُت الزوج وزوجتو، وإف  
كانت اؼبرأة تظل دائمًا ُب مركز القاصر إىل حد ما، ألهنا هبب أف تكوف 

ا. ولكن اؼبرأة تعد الزواج وإقباب األطفاؿ اغبياة دائما ربت والية رجل م
 اغبقيقية اليت تقضي عهد الصيب كلو استعداداً ؽبا. 

وال تعرب الشعوب اإلفريقية عن رأيها ُب الزواج دبثل القوة اليت تعرب 
هبا صباعة اعبوسياي ُب كينيا، إذ يقولوف إف اؼبرأة هبب أف تبقى ُب بيت 

رىا، وىم يعتقدوف أف مصيبة ستحل ابألسرة أبيها حىت ىبط الشيب ُب شع
إذا لقيت فتاة كبَتة حتفها ىناؾ. ومعظم اعبوسياي يرغبوف ُب أف يكونوا 
على اتصاؿ وثيق بقريباهتم اؼبتزوجات، وىو اتصاؿ قد يكوف أوثق فبا يتفق 

 مع تلك العبارات، ولكنهم صبيعاً ينتظروف أف تتزوج بناهتم.

 :السواز يف دلتنعات ىصب األو

الزواج ُب اجملتمعات اليت تنتسب إىل األـ )أو األموية( معٍت ىبتلف 
عما ذكران. أما األطفاؿ فهم على أي حاؿ يتبعوف نسب األـ، وال يتزوج 
الرجل ُب ؾبتمع نسب األـ من أجل الذرية الشرعية ولكن لكي يكوف لو 

واج بيت وأسرة. ومن األمور ذات اؼبغزى اػباص أف اؼبهر ُب إجراءات الز 
عند تلك اعبماعات وبتمل أف يلعب دورًا أقل شأاًن بكثَت. ومثاؿ ذلك أف 
طالب الزواج عند صباعة األشانيت ُب غاان، ينتظر منو أف يقدـ إىل عروسو 
اؼبنتظرة إىل أقارهبا عندما ىبطب ودىم ىدااي شبينة حقًا، ولكنو عند تسجيل 

ب، الذي جرت العادة العقد القانوين ال يدفع إال ما يساوي قيمة الشرا



 036 

عند األشانيت أف يقدموه ويشًتؾ فيو الطرفاف وأسبلفهما عند االعتماد 
 النهائي ألي اتفاؽ.

وعند معظم صباعات نسب األـ األخرى ُب إفريقيا تشمل حفلة 
الزواج ُب العادة بعض اؽبدااي اؼبعينة أو يدفع الزواج مهرًا إىل ويل أمر 

يل األساسي على أف الزواج يتم ُب شكلو الزوجة، ويعترب ىذا العمل الدل
الصحيح، وزبتلف القيمة االقتصادية للمهر اختبلفا كبَتًا بُت اعبماعات 
اؼبختلفة، وقد اقًتح بعضهم أف اؼبهر ال بد أف يكوف أكرب إذا ظبحوا 

  -للزوج أبف أيخذ زوجتو من بيت أىلها حاؼبا يعقد الزواج، على أف القـو 
يبيلوف إىل رفع قيمة اؼبهر عندما يتخذوف  -كما سيتضح فيما بعد 

االقتصاد النقدي، وؽبذا ال يستطيع اؼبرء أف يتأكد من قيمة ىذه 
اؼبقارانت. ولكن الدور الذي يلعبو اؼبهر ُب قياـ العبلقات الزوجية وُب 

 صيانتها أقل أنبية بكثَت منو ُب اجملتمعات ذات النسب األبوي.

تمع نسب األـ، كما ىو ُب ؾبتمع واؼبثل األعلى عند الرجل ُب ؾب
نسب األب أف تكوف لو أسرة مستقلة ربت رايستو، مع ذلك فإف أكثر 
الًتتيبات شيوعًا ُب نسب األـ أف تبقى الزوجة مع أىلها على األقل أثناء 
السنوات األوىل من اغبياة الزوجية، وعند األشانيت يقيم الزوج كذلك مع 

لذي تعده لو الزوجة ُب بيتها لو ُب بيتو، أىل األـ ويرسلوف إليو الطعاـ ا
ولكن اؼبعتاد ُب منطقة نسب األـ "اليت سبتد عرب الكونغو ـبًتقة روديسيا 
الشمالية )زامبيا( ونياساالند )ماالوي( حىت تنجانيقا، أف يعيش الزوج 
الصغَت مع زوجتو ُب قرية أمها، حىت يوافق ويل أمرىا على السماح لو 
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أف يقيم الرجل بُت  -كما يبدو   -يفرضوف  (2)ة البمباأبخذىا. وعند صباع
أىل الزوجة إىل أف تكوف لو ىو نفسو بنات متزوجات، وعند ذلك فقط 
وبق لو أف ينتقل إىل مكاف آخر ومعو بناتو وأزواجهن ليقيم بنفسو قرية 

 يصبح ىو رئيسها. 

ن وُب نياساالند يعترب صوااب السماح للزوج أبف أيخذ زوجتو بعيدًا ع
إشراؼ أىلها بعد أف تلد طفلها األوؿ، واؼبفروض أنو ُب ذلك الوقت 
يستطيع أف يثبت ألىل زوجتو كفايتو ألف تكوف الزوجة ُب أماف ربت 
رعايتو وحده، ولكن إذا مل يقتنع أىلها بذلك، ورفضوا التصريح لو أبخذ 
زوجتو فليس من الضروري أف يرضخ الزوج ويبقي حيث ىو، بل إنو ُب 

األحواؿ يًتؾ زوجتو، وقد يكوف ىذا ُب الواقع ما ترمي إليو الزوجة أكثر 
 وأىلها.

وقد لوحظ بوجو عاـ أف الطبلؽ كثَت ُب ؾبتمعات نسب األـ، ومع 
ذلك فإف اؼبثل األعلى للزواج على أنو عبلمة مستمرة موجودة ُب تلك 
اجملتمعات، وىم فعبل وبملوف األقارب مسئولية التدخل ُب اؼبنازعات 

لزوجية، وُب ىذه اغبالة ليس ما يلزمهم بذلك أهنم أخذوا ماشية. ولكن ا
ألهنم قد اختَتوا صراحة ليكونوا "ضامنُت للزواج"، ولكل طرؼ ضامناف، 
ونبا عادة األخ وقريب آخر من جيل األب، وأحيااًن يكوف الرجل األكرب 

ذا كاف سنًا ُب السبللة ىو الضامن األوؿ لزهبات صبيع أعضاء السبللة. وإ

                                                 

  نياساالند )ماال واى(.ُبعيش البمبا قبائل ت( 2)
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ألحد الزوجُت شكوى فيجب عليو أف يقدمها إىل ضامن الزوج اآلخر، وال 
 يتم فصم عرى الزواج إال ابتفاؽ بُت الضامنُت األربعة.

وحيثما يكوف األطفاؿ اتبعُت لنسب األـ، فإف رغبة السبللة ُب 
الذرية تتمثل ُب شعورىا أبف إقباب األطفاؿ حق للمرأة، وليس واجبا 

الفكرة ليست ُب الواقع بعيدة عن اعبماعات األبوية، ولكن عليها، وىذه 
يبكن القوؿ أبهنا الفكرة السائدة ُب صباعات نسب األـ، وقد عرب أحد 
الكتاب عن ذلك بقولو: "إف خصوبة اؼبرأة نعمة ال تقدر ولكنها نعمة 

، (2)موقوتة بزمن ؿبدود، وؽبذا هبب االنتفاع هبا وإال ذىبت سدي
الزوجة ـبلصة للزوج الذي يعيش معها، ولكن القوؿ  واؼبفروض أف تظل

 أبهنا هبب أف تبقى عاقرا ما داـ زوجها غائبا عنها يعترب كبلما سخيفا. 

وؽبذا االذباه مغزاه ُب اجملتمعات اليت يعتاد فيها الرجاؿ التغيب عن 
موطنهم مددا طويلة، عندما يعملوف ابألجر، وىو يؤدي ُب بعض األحياف 

ُب العبلقات غَت الشرعية بُت اعبماعات األبوية، ولكن ُب  إىل التسامح
ؾبتمعات نسب األـ ُب مثل ىذه الظروؼ ينتهي األمر ببساطة إىل الطبلؽ 

 ٍب إىل زواج آخر.

 السواز يف إفريقيا املتطورة:

إف دخوؿ إفريقيا إىل اجملتمع العاؼبي وازباذىا شرائع أجنبية من 
رة ُب تلك األنظمة احملكمة اليت تعتمد ُب األخبلؽ والقانوف قد أثر ابلضرو 

                                                 

(2 )e. calson: marriage the family among the plateaue tonga, 1958 p 154. 
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جوىرىا على االتصاؿ الدائم بُت القـو ُب ؾبموعات ؿبلية صغَتة، ومل تتأثر 
أنظمة القرابة واألسرة ُب إفريقيا فقط بقياـ الفرص االقتصادية اعبديدة 
اليت تقلل من التعاوف اؼبتبادؿ بُت أعضاء صباعات القرابة، وابضطرار 

فر مسافات طويلة لبلنتفاع هبذه الفرص، بل أتثرت تلك الناس إىل الس
األنظمة أيضا إبدخاؿ قوانُت جديدة يعتقد واضعوىا أهنا تضم مستوايت 
أخبلقية عالية، كما أتثروا ابلتعاليم اؼبباشرة من اإلرساليات اؼبسيحية 

فضبل عن أنو يعترب  -وبنموذج لنوع جديد من نظاـ األسرة، وىو نظاـ 
فهو مرتبط ابؽبيئة اغباكمة ُب نظاـ اجتماعي وسياسي  -يا مثاال مبوذج

 جديد.

وإف طبيعة ما وبدث من تغيَت ُب اجملتمع تتوقف على الطريقة اليت 
هبري هبا التغَت ُب البيئة العامة ؽبذا اجملتمع، ولو أف القـو ظلوا ُب مساكنهم 

كوف ىي نفسها واحًتفوا اإلنتاج التجاري، فإف أكثر التغَتات مغزى لن ت
نفسها تلك اليت ربدث عندما يذىب الشباف بعيدا عن موطنهم للعمل 
ابألجر مدة شطر كبَت من حياهتم، بينما أولئك الذين يبقوف ُب موطنهم 
يستمروف ُب العمل ُب سبيل معاشهم فقط، وزبتلف التغَتات أيضًا بُت 

ر. وقد السكاف الذين يهاجروف إىل اؼبناطق اغبضرية أو إىل ما وراء البحا
ذكران فيما سبق مثاال من غاان، عن العائلة اؼبشًتكة الكبَتة اليت تعمل  
كوحدة اقتصادية، ويبكننا أف قبد ُب النجوين ُب روديسيا الشمالية )زامبيا( 

ال يقل عن ذلك ثباات ُب  -ُب وقت من األوقات  -صورة جملتمع كاف 
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اء الستُت سنة األخَتة اعتماده على أساس من القرابة األبوية، ولكنو ُب أثن
 . (2)تطور تطورا كبَتا، كما وصفهم ابرنز

ابإلضافة إىل القوى اليت  –ويبكن اعتبار النجوين حالة خاصة. فإف 
من عوامل تطورىم أهنم يقيموف  -خلقها اغبكم االستعماري ُب كل مكاف 

وسط صباعات نسب األـ، اليت كاف النجوين ُب وقت ما من رعاايىا، 
يوضحوف مع ذلك معظم التغَتات ُب بناء القرية واألسرة وىي والنجوين 

التغَتات اليت حدثت بُت أقواـ خاضعُت لبلستعمار وأصبحوا معتمدين 
 على الدخل النقدي اؼبستمد من العمل ابألجر.

وُب أثناء القسم األكرب من القرف التاسع عشر كانت النجوين قبيلة 
اؿ شرقي روديسيا ونيساالند، ذات سيادة ُب قسم كبَت فبا ىو اآلف ام

وكانوا قد أقاموا ؽبم دولة ُب أثناء رحلتهم إىل الشماؿ من موطنهم األصلي 
ُب ببلد الزولو وىي رحلة استغرقت كبو سبعُت سنة، وُب كل قطر مروا 
خبللو كانوا يلبسوف الناس ماشيتهم أو أيخذوف منهم أسرى، وكانوا 

ر، وبذلك يندؾبوف ُب النظاـ يلحقوف األسرى ببطانة الفرساف الكبا
النجوين ومن ينضموف إليو، أوال يصبحوف ُب مركز أعلي فبن هبيئوف 

 بعدىم. 

 (2)وقد سكن النجوين الذين استقروا ُب منطقة قلعة جيمسن اغبالية
قرى كبَتة جدا، وىي تقسم إىل مساكن كبَتة يقيم فيها معا اثناف وثبلثة 

                                                 

(2 )barnes: marriage in a changing society Rhodes- aliingstone paper- 20, -

1951. 
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و ُب كثَت ما وصفناه عن حالة من األقارب من نسب أبوي، وذلك يشب
التالنسي، وكل قرية كانت ُب وقت ما ربت إشراؼ انئب للرئيس األكرب 
الذي كاف يعُت أقاربو وأتباعو )واألتباع من نسل األسرى( لكي يشرفوا 
على أقساـ منها. وكانت تلك الوظائف كلها وراثية ُب نسل الذكور، وال 

ياسي ُب قسمو اػباص، وال أف يستطيع أحد أف ينكر خضوعو للرئيس الس
 يتخذ لو مسكنا ُب غَت اؼبكاف الذي يتبعو حبكم مولده. 

أما قوانُت الزواج اليت وصفت أبهنا من الصفات اؼبميزة للنظاـ 
األبوي دبا يصحبو من تقدًن ماشية الزواج فقد كاف من آاثرىا اؼبهمة تثبيت 

يت يتبعها كل طفل من الوحدة احمللية، مثلها ُب ذلك مثل وحدة القرابة ال
الذكور ُب حياتو، وكما يقوؿ ابرنز: "لقد كانت مهمة الزواج ُب ىذا النظاـ 

 ربديد مركز األطفاؿ ربديدا ليس فيو شئ من الغموض أو اللبس".

أما الذين أخذ منهم النجوين أحدث األسرى فكانوا صباعة السيوا 
وؽبذا كانت ؽبم قواعد اتبعُت لنسب األـ  (0)وكانوا كغَتىم ُب تلك اؼبنطقة

ـبتلفة ُب الزواج، وبينما كانوا ربت سيطرة النجوين مباشرة فيبدو أهنم 
 اضطروا إىل اتباع قوانُت النجوين ُب أمر الزواج.

، أحرقت قراىم 2166وعندما ىـز النجوين أماـ الربيطانيُت سنة 
اؿ وأخذ كثَت من ماشيتهم ٍب انتشروا ُب األدغاؿ ومل يبق منهم على اتص

                                                                                                         

اغبدود بينها ُب روديسيا الشمالية )زامبيا( قرب مدينة تقع  fort jamesonفورت جيمسن أو ( 2)
 وبُت نياالسبلند )ماال واى(.

 (ُب أي نيساالند.0)
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إال األقارب األقربوف، وفيما بعد شرع النجوين ُب التجمع ُب قرى كبَتة، 
ولكن البناء االجتماعي العتيق الذي يرجع إىل األايـ الغابرة كاف قد قضى 
عليو. واحملتمل أنو ما كاف يبكن إعادتو إىل أصلو حىت ولو أف الرئيس 

صبحوا عاجزين عن األعظم وانئبو رغبا ُب ؿباولة ذلك، ولكن نظرا ألهنم أ
شن اغبروب على جَتاهنم، فقد زاؿ الدافع األوؿ لقياـ التنظيم احملكم 

 السابق جملتمعهم.

أما أقساـ السيوا اليت كانت أحدثها التحاقا ابلنجوين، فقد انفصلت 
وعادت إىل عبلقتها ابلقبائل اجملاورة اليت كانت تنتمي إليها، ولكن فيما 

األرض من الناس ؼبصلحة اؼبزارعُت األوربيُت،  بعد عندما انتزع اؼبستعمروف
شرع السيوا ُب العودة إلقامة قراىم اػباصة وسط النجوين. وقد منحت 
اغبكومة شيوخا عينتهم بنفسها سلطة رائسة ىذه القرى؛ وؼبا كاف كل شيخ 
منهم يهمو أف يتبعو عدد كبَت من الرجاؿ، فقد ظبح لكل رجل أف يقيم 

نسب األب عن أف يكوف اؼببدأ الذي ربدده بو حيث يشاء، وهبذا خرج 
اإلقامة والتبعية السياسية وُب نفس الوقت أصبح من اؼبستحيل على أي 

 قبوين أف يقدـ اؼباشية من أجل الزواج.

وكل ىذه ظواىر خاصة، وىي نتيجة غبوادث اترىبية ساقت النجوين 
خضعوىم ُب ىجراهتم إىل مواطن صباعات ذات نسب األـ، كما أف الذين أ

سلبوىم ماشيتهم، وكذلك مرت هبم التجربة اليت مرت ابلغالبية العظمي 
من سكاف إفريقيا، وىي أف اإلغراء أو حكم الضرورة دفعهم إىل العمل 
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بعيدا عن موطنهم فذىبوا للعمل ُب روديسيا اعبنوبية أو ُب إنشاء اػبط 
 .(2)اغبديدي

ثروبولوجيوف تقريبا، قبد وىنا كما ُب صبيع األكباء اليت يعمل فيها األن
أف أىل اعبيل القدًن يشكوف من أف الزواج ليس على ما اعتادوه، وأف 
الزوجات غَت أمينات ألزواجهن وأف الطبلؽ أصبح شائعا، ومنذ شرع 
األنثروبولوجيوف يسجلوف بياانهتم عن الزواج والطبلؽ، ويربطوف بينهما 

أصبحوا أكثر حرصا من أف  وبُت األعمار ُب اجملتمعات اليت يدرسوهنا، قد
أيخذوا ىذه األقواؿ على معناىا الظاىر، واتضح ؽبم أيضا أف اؼبدد 
الطويلة اليت يقضيها األزواج ُب عملهم ابألجر زبلق أوضاعا مل يكن ؽبم 

 عهد هبا ُب أايـ االقتصاد اؼبعاشي.

ومع ذلك فإف الظاىرة اؼبهمة ُب تطور قانوف الزواج بُت النجوين ىي 
القانوف أصبح اليـو ال يقـو على فكرة أف األمر الذي لو أنبية  أف ذلك

عندىم ىو ربديد مركز األطفاؿ ُب صباعة القرابة. بل إف ما يعترب أمراً مهما 
ىو ربديد مركز اؼبرأة ُب اغبياة الزوجية، وىذا يرجع إىل أسباب مل تكن ؽبا 

لذي يطلقوف عليو أنبية كبَتة ُب األايـ القديبة. أما اؼبهر النقدي وىو ا
اليـو اظبا مأخوذا من لغة السيوا أصحاب نسب األـ بدال من اللفظ 
النجوين القدًن الذي يعرب عن تقدًن اؼباشية عند الزواج، فهو يعطي للرجل 
اغبق ُب التعويض عند خيانة الزوجة، كما أف اؼبهر النقدي يعترب الدليل 

وىذه السلطات وىي اتبعة الذي تطلبو السلطات الوطنية ابلنسبة للزواج، 
                                                 

 فنجستوف إىل داخل حدود الكونغو.يقصد بذلك اػبط اغبديدي الذي ىبًتؽ روديسيا من ل( 2)
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للحكومة، تصدر شهادات الزواج عند الطلب، والقيمة الرئيسية ؽبذه 
الشهادات أهنا ضرورية للحصوؿ على حق السكن وحرية االنتقاؿ، وغَت 

 ىذا فبا يسمح بو أصحاب األعماؿ لزوجات عماؽبم.

ومع ذلك فليس ىناؾ ُب نظر النجوين اؼبعاصرين شئ معُت يبيز بُت 
ج الشرعي والزواج غَت الشرعي، ومن مل يستطع ربمل تكاليف الزواج الزوا 

الشرعي فيمكن ُب اعتبارىم أف يعفى من ىذه التكاليف ويبقى بعد ذلك 
الرأي العاـ عند جَتانو، فهم الذين يعتربوف الزوجُت متزوجُت أو "ؾبرد 

 صديقُت".

د عرب وىناؾ أنواع من العبلقات سبثل اغبد الفاصل بُت النوعُت، وق
عنها ابرنز أبهنا "زهبات ـبلخلة" ومثل ىذه الروابط ال ينتظر ؽبا طوؿ 
البقاء ابلنظر إىل شخصية الزوجُت، ولكنها مع ذلك ربظى بلقب الزواج، 
وإذا طاؿ أمدىا اعتربت زواجا صحيحاً، ولكن إذا حدث انفصاؿ فيكوف 

طبلؽ ىذا عندىم دليبل على أف الرابطة مل تكن زواجا حقيقيا على اإل
واؼبسألة اغبقيقية ىي ما إذا كاف والدا اؼبرأة يعًتفاف للرجل ابغبقوؽ 
الزوجية على ابنتهم، وىذا يتوقف على سلوكو كبونبا سلوؾ زوج االبنة 

 الصحيح وخاصة ما إذا كاف قد تقدـ إليهما رظبياً ُب مبدأ األمر.

دراً وُب األايـ القديبة كاف الطبلؽ عند النجوين، حسب تقاليدىم، ان
جدا وقد كاف ىذا من األسباب اليت جعلتهم يعتربوف أنفسهم أرقى من 
جَتاهنم الذين ينتسبوف إىل األـ، وؽبذا مل يكن عندىم تسجيل ألي التزاـ 
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رظبي على أىل الزوجُت ابلتوسط ُب اؼبنازعات الزوجية وبذؿ اؼبساعي 
 لصيانة الزواج.

لطبلؽ أف ىناؾ ولكن ُب األايـ اغباضرة ليس السبب الرئيسي ل
خبلفا داخل األسرة الزوجية، ولكنو غياب الزوج مدة طويلة، وليس ؽبذا 
األمر عبلج يبكن أف نستمده من طرؽ اإلصبلح التقليدية، وىذا ىو 
اعبانب االجتماعي ؼبشكلة السكاف ُب اؼبناطق اليت تعترب اليـو "ـبزان 

ة تشمل سلعًا ال للعماؿ" وُب ىذه األايـ تنتظر الزوجات من أزواجهن نفق
يبكن اغبصوؿ عليها إال بكسب اؼباؿ ولكن الزوجة تنتظر من زوجها أيضًا 
أف يعطيها أطفاال وأال يدع خصوبتها تذىب سدي، وقد قيل ُب إحدى 

 القبائل اجملاورة "إف اؼبرأة تتزوج رجبل ال غبافا".

وفضبل عن ذلك فإنو بينما يرسل بعض األزواج إىل أىليهم اؽبدااي 
قود فإف البعض اآلخر ال يرسل شيئا ألهنم هبدوف أف حياة اؼبدف والن

تكلفهم أكثر فبا كانوا يظنوف، أو ألهنم يضيعوف أمواؽبم ُب اؼبيسر أو 
ينفقوف مكاسبهم على امرأة يعقدوف بينهم وبينها رابطة، وىكذا كثَتًا ما 

زوج وبدث أف كبل من الزوجة وأقارهبا يفضلوف إهناء الزواج إذا ظهر ؽبم 
 منتظر جديد.

ومع ذلك فإف ىذه األمور مل تعد قاصرة على أقارب الطرفُت 
ليحلوىا فيما بينهم، بل ىناؾ سلطتاف كبَتاتف وبق ؽبما صوت مسموع، 
ونبا الدولة والكنيسة وتركز اإلرساليات اؼبسيحية اىتمامها األكرب ُب أف 
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بعة ؽبا، وبوجو عاـ تثبت تعاليمها بشأف نظاـ اغبياة العائلية بُت األسر التا
بشأف قداسة ميثاؽ الزواج ودوامو. وقد تسمح بعض ىذه اإلرساليات 
بطبلؽ الزوجة اليت يهجرىا زوجها وال يقر بعضها الزواج الثاين ما مل تثبت 

 الزوجة وفاة زوجها.

والذي يبثل الدولة ُب ىذه الشئوف: ىم السلطات الوطنية من 
ن سبنحهم اغبكومة االستعمارية سلطة الزعماء الوراثيُت ومستشاريهم الذي

احملافظة على القانوف والنظاـ والنظر ُب القضااي اػباصة ابلشئوف اليت 
تتصل ابلعادات الوطنية، وُب ىذه احملاكم يبكن اغبصوؿ على الطبلؽ 
ابتفاؽ الزوجُت واألقارب الضامنُت للزواج، وكثَتا ما ينشأ نزاع بشأف رد 

 ج قد دفعو. اؼبهر الشرعي إف كاف الزو 

واحملكمة الوطنية وحدىا ىي اليت تستطيع أف ربكم ابلتعويض ُب 
حالة اػبيانة الزوجية، وؽبذا فإف عددا كبَتا من القضااي تعرض على ىذه 
احملاكم، واؼبثل األعلى الذي تقوؿ بو ىذه احملاكم ىو نفسو الذي تقوؿ بو 

ولو أهنم: يعًتفوف اإلرساليات، وذلك أف عقد الزواج هبب أال تفصم عراه، 
بوجود أسباب ذبعل ىذا القوؿ مستحيبل أكثر فبا تعًتؼ بذلك 

 اإلرساليات، ومع ذلك فإهنم يعارضوف الطبلؽ بشدة.

وىناؾ حالة ذكرىا ابرنز عن امرأة مل يصرحوا ؽبا ابلطبلؽ رغم 
ادعائها أبف زوجها يضرهبا، وأهنا قد اضطرت بسبب ذلك إىل الذىاب إىل 

قاؿ أحد اؼبستشارين إف احملكمة ليس من عملها أف تلـز  اؼبستشفى. وقد
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الرجاؿ والنساء أبف يطلق بعضهم البعض، ولكن واجبها أف ترشدىم إىل 
طريق اغبياة معًا ُب سبلـ، وىذه قضية من القضااي اليت تدفع الضابط 
اإلداري عندما يستعرض سجبلت احملكمة إىل أف يقوؿ بوجود ظلم يقع 

أية حاؿ فإف اؼبستشارين من النجوين يعتقدوف أهنم  على اؼبرأة، وعلى
 يصدوف أحكامهم ابلطبلؽ ألف اغبكومة تطلب منهم ذلك.

ومن الظواىر اؼبعاصرة اليت تستحق كثَتا من االىتماـ أنو من احملتمل 
جدًا أف الرجاؿ الذين يدفعوف ُب الوقت اغباضر مبلغًا يعادؿ ما كانوا 

وف اؼببلغ وقت الطبلؽ ال ُب أي وقت آخر. يدفعونو من اؼباشية إمبا يدفع
وىكذا يتضح من تقاليد النجوين ومن تقاليد صباعات قليلة أخرى أف 
ىناؾ فرقا واحدًا بُت حقوؽ الرجل قبل الزوجة وبُت حقوقو قبل األطفاؿ، 
وُب معظم الزهبات ينضم ىذاف النوعاف من اغبقوؽ معًا ولكن الفرؽ بُت 

النوعُت أكثر من اآلخر: ىو العنصر اعبوىري اعبماعات ُب أتكيدىم أحد 
ُب اختبلؼ االذباىات كبو الزواج عند اعبماعات اليت تقـو على نسب 

 األب وعند غَتىا من اعبماعات. 

وقد نتج عن بعض األحداث التارىبية أف أصبح النجوين ُب ىذه 
األايـ يعًتفوف بوجود صداقُت منفصلُت تقـو عليهما حقوؽ مستقلة، وُب 

ه األايـ ال ىبشى الرجل عندىم أف يفقد حقو ُب رعاية أطفالو إال عندما ىذ
يفقد زوجتو ألف األطفاؿ عندما يكربوف قد ال ىبتاروف اإلقامة ُب قريتو إذ 
أف الصداؽ الذي يدفعو الزوج ال يفرض على أىل الزوجة إال واجبا أدبيا، 

 ال تستطيع أي سلطة تنفيذه ابلقوة.
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الظواىر ُب ىذه األوضاع ىي ظواىر ىبتص ولو أف بعضا من أىم 
هبا النجوين، ولكنها ُب الواقع توضح عملية يبكن أف نراىا سائدة بوجو 
عاـ ُب إفريقيا، وذلك ألف السبب اعبوىري ؼبعظم التطورات اعبديدة ىو 
أف شعوب ىذه القارة قد اندؾبت ُب ؾبتمع أعظم تقـو فيو عبلقات 

 ة، اليت كانت تقـو على القرابة. جديدة لتحل ؿبل العبلقات القديب

ويستطيع الرجل اإلفريقي اليـو أف يعيش حيث يشاء ألنو أصبح ال 
يعتمد اعتمادا أساسيا على أقاربو ُب شأف يتعلق دبستقبل حياتو االقتصادية 
أو للحصوؿ على حقوقو القانونية وىو اآلف وبصل على األمر األوؿ 

ل نقدية أو ابلتجارة أو ابلعمل ُب ابلعمل مقابل األجر أو بزراعة ؿباصي
حرفة صغَتة، مثل التجارة أو إصبلح الدراجات، ووبصل على األمر الثاين 

 من نظاـ قضائي واسع ال يسمح اباللتجاء إىل القوة.

وليس من الشائع ُب الريف اإلفريقي أف قبد مثل ىذا القضاء التاـ 
فهذا األمر مل وبدث على النظاـ التقليدي، على النحو الذي يصفو ابرنز، 

بُت قـو صمدوا أماـ القوة القاىرة، بل إنو مل وبدث بُت قـو أمثاؿ 
 التالنسي الذين أخضعوا ابلقوة.

وإان نرى ُب كل مكاف أوثق ورابط القرابة ُب طريق االكببلؿ ونستطيع 
ُب كل مكاف أف ننسب ذلك إىل الفرص اعبديدة لكسب اؼباؿ، وقد ذكران 

اليت تقـو بسبب توزيع اؼبوارد عند التالنسي. ومن  شيئا عن اؼبنازعات
الناحية النظرية: ىذه اؼبوارد ملك مشًتؾ، وعندما تكوف اؼبوارد ماشية لن 
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يستطيع أحد إخفاءىا، ولكن عندما تكوف نقدا فمن السهل إخفاؤىا، 
وعبلوة على ذلك فإف امتبلؾ النقد يعطي للفرد استقبلال، ويستطيع 

وا صداؽ زواجهم أبنفسهم، ُب حُت أهنم فيما مضى  شباب اليـو أف يدفع
كانوا يعتمدوف فيو أكثر منهم ُب أي شئ آخر على من ىم أكرب منهم 
سنا. ويقوؿ التالنسي إف األب ُب ىذه األايـ إذا أراد أف يفرض سلطتو 
على ابنو الذي ال يقدـ لو الحًتاـ الواجب، فإف االبن يستطيع بكل 

عمل ابألجر. وقد يفعل األبناء ذلك ُب أماكن بساطة أف يرحل إىل حيث ي
أخرى ىراب من أنواع شاقة من العمل، مثل رعي اؼباشية الذي يقع على 

 عاتق الشباف من صباعة الفوالين.

وإف استبداؿ اؼبهر النقدي مكاف اؼبهر التقليدي الذي كاف يدفع 
يت فيما مضى قد أوجد عنصرًا جديدًا من الشغف ابؼباؿ ُب العبلقات ال

تدعو إىل تقدًن اؽبدااي، فاآلابء تستبد هبم الرغبة ُب حجز اؼباؿ الذي كاف 
هبب عليهم توزيعو بُت األىل صبيعا، وكذلك حاؿ األبناء ابلنسبة لؤلمواؿ 
اليت كاف هبب عليهم تسليمها إىل والديهم، وفضبل عن ذلك فاؼبهر 

ا يقدـ من ولو أنو يوزع بنفس الطريقة اليت كاف يوزع هبا م -النقدي 
ليس لو من القوة ما كاف للماشية، من حيث التذكَت اباللتزامات  -اؼباشية 

 وذلك ألف النقد ينفق وتذىب ذكراه. 

ومن األمور الشائعة أف يقـو نزاع بشأف ما هبب رده فبا دفع مهرا، 
وىل يقصد بذلك اؼبهر الفعلي للزواج، أو ىل يشمل كل ما يقدـ من 

صة، وقد يكوف صحيحًا أهنم يعًتفوف بوجود اؽبدااي ُب مناسبات خا
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اختبلفات كبَتة ُب الثروة ُب بعض اجملتمعات اإلفريقية، حىت ُب االقتصاد 
الكفاُب، وأف اؼبفروض ُب الرجل الغٍت الذي ىو أيضًا من طبقة األشراؼ، 
أف يدفع من اؼباشية قدرًا أكرب عند زواج أبنائو، ومع ذلك فالفروؽ ُب 

 ة ابغبد الذي يتصوره بعضهم.الثروة ليست كبَت 

وُب ىذه األايـ يتمتع اآلابء حبرية أكرب ُب البحث عن عرس يدفعوف 
مبلغًا من اؼباؿ أكرب ُب حُت أف اضمحبلؿ شأف ؾبموعة القرابة الكبَتة 
جعل الدوافع اليت ىي أقل اىتماما ابؼبصلحة الشخصية تفقد سيطرهتا 

دار اؼبهر الذي يفرضونو ُب على زواج البنات، وُب كل مكاف نرى أف مق
ازدايد، وذلك على الرغم من اعبهود الكبَتة اليت تبذؿ للحد منو بطريق 

 القانوف.

 السواز القاىوىي كععار للنركس االدتناعي:

منذ كبو عشرين سنة تبُت أف األزواج عند صباعة اعباندا وعند صباعة 
ج، وكاف السبب ُب النجوين قد أنبلوا ازباذ اإلجراءات اؼبطلوبة عند الزوا 

ذلك أف تلك اإلجراءات أصبحت تتطلب نفقات كثَتة وأف احملاكم 
الوطنية كانت ُب ذلك الوقت ربت أتثَت قوى من اإلرساليات بدرجة أكرب 
منو ُب أي مكاف آخر ُب إفريقيا، وؽبذا فإهنا كانت ال تقر الزواج إال إذا 

 رد ما دفع مهراً، جرى ُب الكنيسة، كما أهنا كانت سبتنع عن نظر قضااي
وىناؾ عامل آخر كاف لو أتثَته وىو ما سبق أف أشران إىل أنبيتو عند 

 النجوين وىو تفرؽ صباعات القرابة. 
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أما السبب الذي أدى إىل ذلك ُب بوجندا )موطن صباعة اعباندا( 
فهو ـبتلف سباما وىو أف األرض قد أصبحت ؽبا ملكية حرة وأف الفرد 

يشاء وأف يشًتي أرضا أو يؤجرىا، وليس معٌت يستطيع أف يقيم حيث 
إغفاؽبم مراسيم الزواج أهنم ينكروف صبيع قواعده وإمبا ينظروف إىل األمر 

 على أنو أتجيل لعمل ذبعلو الظروؼ اغبالية عسَتا.

ولكن ُب نفس الوقت الذي ذبرى فيو إجراءات الزواج التقليدية قبد 
ساليات اؼبسيحية، وُب تلك ُب كل مكاف اإلجراءات اليت أدخلتها اإلر 

اإلجراءات سيتبعوف القواعد نفسها اليت تتبع ُب األقطار اليت هبئ منها 
 رجاؿ تلك اإلرساليات.

وعبلوة على الربكة الدينية للزواج تقتضي تلك اإلجراءات نفقات 
ابىظة ُب سبيل اؼبظاىر، وذلك من أجل اؼببلبس اػباصة للعروسُت 

الفوتوغرافية وسيارة لنقل الذين وبضروف و"أشبينات" العروس والصور 
الزفاؼ، وقد تكوف ىناؾ رقاع مطبوعة للدعوى كما قد ينتهي اغبفل 
بوليمة، وتكاليف مثل ىذا الزواج ردبا تزيد على اؼبهر نفسو، وبسبب ىذه 
التكاليف كثَتًا ما يبدأ العروساف حسب ما يقاؿ حياهتما الزوجية غارقُت 

النفقات تعترب شيئًا ضروراي ألهنا دليل على ُب الدين، ومع ذلك فهذه 
بلوغ مرتبة اجتماعية جديدة، مرتبة األقلية اؼبتعلمة اليت تتطلع إىل الطريقة 
الغربية ُب اغبياة كما يتلقوهنا عن معلميهم، وقد أصبح الزواج على الطراز 

 األوريب الشعار الذي يبيز أعضاء ىذه الطبقة.
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ما يوازيو فيما يشاىد ُب ؾباؿ التغَت  ولعل ىذا الوضع ُب إفريقيا لو
االجتماعي ُب منطقة الكاريبياف )ُب أمريكا الوسطي( ولكن مع فرؽ واحد 
واضح جدًا بُت ىذه اؼبنطقة وبُت صبيع اؼبناطق اليت نتعرض ؽبا ُب ىذا 
الكتاب، وذلك أنو بدال من اجملتمعات اؼبنظمة اليت تقيم كل منها ُب 

كاريبياف صباعات من أانس ؽبم أصوؿ ـبتلفة أخذ إقليمها اػباص قبد ُب ال
أجدادىم عنوة منذ أجياؿ قريبة ونزعوا من مواطنهم ٍب تشتتوا على شكل 

 أشد عنفا فبا حدث ُب أي مكاف ُب إفريقيا نفسها.

وقد رأى بعض الكتاب أف حالة الرؽ ذاهتا، وخاصة أف الرقيق مل 
لؤلحواؿ اغباضرة حيث يكن يسمح ؽبم ابلزواج، من العوامل اليت ىيأت 

نرى نسبة كبَتة من الروابط اعبنسية اليت ال تقـو على أساس قانوين، واليت 
ينشأ عنها نسبة عالية من اؼبواليد غَت الشرعيُت، وإين أقًتح كتعليل آخر 

، ليس ىناؾ (2)ؽبذه اغبالة أنو، كما ىو اغباؿ بُت النجوين ُب قلعة جيمسن
ة متضامنة هتتم ابإلشراؼ على الزواج: وأف ُب الوقت اغبايل ؾبموعات قراب

اإلجراءات الوحيدة اؼبعًتؼ هبا للزواج ىي نفسها اإلجراءات اليت سبثل 
 الشعار الرظبي للمركز االجتماعي ألىل الطبقة اؼبتوسطية. 

والواقع أف الزواج القانوين ينطوي على أكثر من نتائجو القانونية ألنو 
 ينتظر منها أف تتحمل شيئًا من نفقات يقتضي بوجو خاص أبف اؼبرأة ال

األسرة، وؽبذا ال يستطيع اإلقداـ على الزواج إال الرجل الذي لو دخل 
 مضموف.

                                                 

 ُب صفحة سابقة ُب موضوع "الزواج ُب إفريقيا اؼبتطورة".انظر اؽبامش ( 2)



 053 

ُب دراستو لؤلسرة الريفية ُب غياان الربيطانية  (2)ولكن ر.ت. ظبث
)ُب أمريكا اعبنوبية( قد توسع ُب تفسَت ذلك إىل مدى أكرب وىو يبُت أف 

سرة الكاريبية اغبديثة ىو ُب الواقع مركز اثنوي، كما ىو مركز األب ُب األ
اغباؿ ُب صباعات نسب األـ ُب وسط إفريقيا، ولكن ليس ذلك ألف زنوج 
الكاريبياف لديهم شئ من تقاليد نسب األـ، بل األمر يرجع إىل بناء 

 اجملتمع الكارييب اغبديث الذي ال يرتبط فيو مركز العائلة دبركز األب. 

بو ما يوجد ُب وسط إفريقيا، ولكن األسباب ـبتلفة جدا وىذا يش
ففي وسط إفريقيا يتحدد مركز الفرد ويتوقف على البناء العاـ ُب ؾبتمع 
مقسم إىل طبقات من الناحية العنصرية، وفيو يبثل الزنوج أدين الطبقات 
مرتبة، على أنو يوجد ُب داخل ذلك النظاـ ؾباؿ لقدر معُت من التنقل، إذ 

خدمة اغبكومة أقلية من السكاف الزنوج كما يشتغلوف اؼبهن اغبرة، يدخل 
وبذلك ينتقلوف من الطبقة السفلى إىل الطبقة اؼبتوسطة، وعند ذلك تنتقل 
معهم أسرىم، وىي أسرات تقـو على الزواج القانوين دبا يتبع ذلك من 

 دواـ للزوجية واعًتاؼ من األبناء دبركز األب.

حيث ال زبلو القرية من شخص أو  -فية وُب غالبية األسر الري
ال يبنح مركز األب ميزة خاصة  -شخصُت من أصحاب اؼبراكز العالية 

ألبنائو، كما أهنم ال يعتمدوف عليو أكثر فبا يعتمدوف على األـ، إذ إف ما 
ىنالك من فرص ضئيلة للكسب يتيسر للنساء شغلها بقدر ما يتيسر 

 ذلك الرجاؿ.
                                                 

(2 )r. t smith: "the nero family in british Guiana" 1956. 
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 السواز يف شيػافورة:

أما عن الصينيُت الذين ىاجروا إىل سنغافورة فإف التغَتات اليت 
حدثت ُب تكوين األسرة وؾبموعة القرابة كانت ذات طبيعة زبتلف عما 

وإذا قاران بينهم وبُت السكاف الزنوج ُب منطقة الكاريبياف قبد أف  (2)ذكران
يٍت الصينيُت قد ىاجروا إىل سنغافورة ُب زمن حديث نسبيا، ويستطيع الص

اؼبهاجر أف وبتفظ بعبلقاتو مع أىلو ُب الوطن فَتسل ؽبم نقودا أو يزورىم 
ُب فًتات مناسبة، ولكن بعد وفاتو تنقطع الصلة بُت أطفالو وبُت أىلهم ُب 
الصُت، وقد يعيش أبناء العم ُب سنغافورة دوف أف يعرؼ بعضهم بعضا، 

يس ُب سنغافورة مكاف وكثَتا ما يذكر الناس القرية اليت نشأوا فيها، ولكن ل
ينسب إىل تلك القرية، كما أنو ال يوجد ىناؾ نشاط اجتماعي يربط 
األعضاء ويوحد بينهم، وال ينشئ اؼبهاجروف ؽبم سبلالت، كما أف 
الظروؼ ال تسمح عبماعات كبَتة من األقارب أف تعيش ُب منطقة واحدة 

و لن تستطيع فإف الناس يسكنوف حيثما وجدوا مكاان يسكنوا فيو ويبدو أن
ؾبموعة من األقارب أف تكوف صباعة متماسكة إال إذا كاف لديهم موطن 

 يعتربونو أساسا يربطهم. 

وقد وبتاج اؼبهاجروف ُب أزمنة من األزمات إىل معونة كما ىو اغباؿ 
ُب كثَت من اجملتمعات الريفية اليت ربصل على اؼبعونة من األىل، أما 

كما يفعل الكثَت من اؼبهاجرين إىل   -الصينيوف ُب سنغافورة فيلجأوف 

                                                 

(2 )m. freedman: "chinese family and marriage in Singapore", 1957. 
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إىل صبعيات من أشخاص يشًتكوف ُب األصل اإلقليمي،  -اؼبدف اإلفريقية 
 دوف أي اعتبار لبلنتساب إىل القرابة.

وزبتلف األسرة الصينية ُب سنغافورة عن األسرة الكاريبية، وذلك أف 
وزبضع دبا اؼبفروض ُب األسرة الصينية أف تقـو على أساس الزواج الشرعي 

ال وبتمل الشك لسلطاف األب، على أف اجملهودات اليت بذلت إلدماج 
العادات التقليدية الصينية ُب مواد القانوف االستعماري قد أوجدت 
اضطرااب عظيما بشأف إقامة الزواج القانوين. ويستطيع اؼبرء أف يدرؾ 

دبا ُب األوىل  اؼبغزى الذي ينطوي عليو الفرؽ بُت سنغافورة وغياان الربيطانية
من ؾباؿ فسيح للفرص االقتصادية للصينيُت وما ينجم عن ذلك من مرونة 
اجتماعية متناىية، وما ُب الثانية من تقسيم للطبقات حسب اللوف ومن 

 فرص ؿبدودة عبماعة الزنوج.

وكما سبق أف أوضحنا، مل يبق ُب سنغافورة معٌت للعضوية ُب ؾبموعة  
اؿ ُب معظم اؼبدف الكبَتة، إال أف الوظيفة كبَتة للقرابة، كما ىو اغب

األخرى لؤلسرة الشرعية ؽبا ُب سنغافورة، كما ذكر ظبث، أنبية قصوى، 
وذلك ألف اجملتمع ىناؾ ىو ببل شك من اجملتمعات اليت يكوف فيها اؼبركز 
االجتماعي لؤلسرة وما يتبع ذلك من فرص لبلوغ مكانة أعلى ُب اعبيل 

 دائ ابؼبهنة اليت يشغلها األب. التايل، حبيث يتحدد مب

وقد ضعف التقليد اػباص بسيطرة األب على الزوجة بل وعلى 
األطفاؿ البالغُت ولكنو مل ينعدـ حباؿ من األحواؿ، وإف أقوى مؤثر ضد 
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ىذه السيطرة ىو ببل شك االنتقاؿ من اقتصاد تنتج فيو األسرة ابلتضامن 
سرة تدبَت بيع اإلنتاج الذي نسبة كبَتة من حاجاهتا، وفيو يتوىل رب األ

ربصل منو األسرة على دخلها الضئيل، إىل اقتصاد يستقل فيو كل فرد من 
 األسرة ببيع ؾبهوده، ووبصل على دخل نقدي من مصدر ـبتلف. 

وبينما كاف اغباؿ عند التالنسي، ُب الوقت الذي كتب فيو فورتس  
كانت دخبل إضافيا كتابو عنهم، يتمثل ُب أف األجور اليت يكسبها شباهنم  

ؼبا تنتجو األسرة بكدىا، قبد ُب سنغافورة أف االعتماد على النقد أصبح 
اتما، واختفت ضرورة التعاوف بُت أعضاء األسرة، وضرورة االعًتاؼ 

 بسلطة أكرب رجاؿ األسرة سنا.

وفضبل عن ذلك فقد أصبح اؼبتعلموف الصينيوف على علم اتـ أبف 
ة البالية لؤلسرة ويؤمن ابالستقبلؿ لكل من الفكر "العصري" يعارض الصور 

الزوجات واألطفاؿ، ولو أف اآلراء العصرية ترجع ُب األصل إىل الغرب إال 
أف الصينيُت فيما وراء البحار ينظروف إليها، ال على أهنا مستمدة من 
اؼبستعمرين األجانب، بل على أهنا مستمدة من اغبركات السياسية 

 ٍت.اإلصبلحية ُب الوطن الصي

وكما عرب فريدماف تعبَتًا دقيقا ُب وصفو غبفبلت الزواج من الطراز 
العصري مل يكن السكاف الصينيوف الذين استقروا ىناؾ من زمن قدًن، بل 
السكاف اؼبهاجروف اغبديثوف ىم الذين أحضروا زىر الربتقاؿ مع 
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الرظبي، وابقات الزىور مع وطنيتهم. لقد أدخلت اغبكومات  (2)رئيسهم
تغيَتات ُب قوانُت الزواج التقليدية للصُت وال  2692ينية ُب سنة الص

شك أف النظاـ الشيوعي بعد ذلك توسع ُب ىذه التغَتات. ولكن من 
اؼبعروؼ أنو من الصعب التأثَت ُب العبلقات العائلية بطريق التشريع وإذا  

رجح كاف اؼبرء يبغي تتبع العملية اليت تتغَت هبا تلك العبلقات فإنو من اؼب
 أف قبد تفسَت ذلك ُب تغيَت الظروؼ اليت ذبعل وحدة األسرة أمراً ضروراًي.

 التػيري يف دلتنعات ىصب األو:

معظم اإليضاحات اليت أعطيت ُب ىذا الكتاب حىت اآلف قد 
أخذت ؾبتمعات عن نسب األب، ولكن ؾبتمعات نسب األـ ؽبا أيضاً 

وُب ىذه اجملتمعات تنجب مشاكلها اػباصة ُب األوضاع اليت ىي متغَتة، 
األـ األطفاؿ لسبللتها اػباصة ال لسبللة زوجها وؼبا كانت اؼبمتلكات اليت 
تنتقل ابؼبَتاث إمبا تنتقل عن طريق تسلسل القرابة، فبل يبكن أف تنتقل 
اؼبمتلكات من األب إىل ابنو ولو أف ىذه اؼبمتلكات نبقى مع ذلك ربت 

الرجل ىو ابن أختو. ومع ذلك فإف  يد الرجاؿ، والفرؽ ىو أف الذي يرث
األسرة اؼبكونة من األب واألـ واألطفاؿ سبثل وحدة اقتصادية فهم يزرعوف 
حقا معا ويستهلكوف إنتاجو شركة، ويطلب من األب أف يزود زوجتو 
وأطفالو بسلع ما يصنعو الرجاؿ فيبٍت ؽبم بيتا، وُب األايـ اؼباضية كاف 

جار اليت يضربوهنا ابلعصي أو من يصنع ؽبم مبلبسهم من قشور األش
 اغبصر اليت يصنعوهنا من ألياؼ النخيل. 

                                                 

 ف الصيٍت العسكري أو اؼبدين." ومعناىا اؼبوظmandarinظ "فترصبة ل( 2)
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أما اليـو فعلى الرجل أف يكسب ما ال يكسوىم بو، ويدفع نفقات 
تعليمهم إذا ذىبوا إىل اؼبدرسة، ويبكن للزوجة أف تطلق من الرجل إذا 
قصر ُب الواجب األوؿ، ولكنو يستطيع أف يهمل الواجب الثاين إذ أف 

تعليم اؼبدرسي ال يزاؿ ُب معظم القرى شيئا كماليا، وىكذا من اػبطأ أف ال
نفًتض كما يفعلوف أحياان ُب الدوائر التبشَتية أف األب ُب ؾبتمعات نسب 
األـ ال يتحمل مسئولية عن أطفالو، ولو أنو مع ذلك ال يبلك السلطة 

 العليا عليهم.

ارس سلطتو ُب وللخاؿ عليهم أف يقدموا لو خدمات، ويبكنو أف يب
منعهم من الذىاب إىل اؼبدرسة، وقد قيل أيضًا عن بعض اعبماعات ُب 
نيساالند "إف الرجل ليس لو اغبق ُب ضر ابنو بنفسو بل هبب عليو أف 
يلجأ إىل أخي زوجتو. ومن اؼبؤكد أف بعض الرجاؿ ربملوا ُب بعض األحياف 

م الرجاؿ الذين من أخي الزوجة معاملة بعيدة جدًا عن العطف. ولكن معظ
يتحملوف ىذه اإلىاانت وىم أزواج وآابء ؽبم بدورىم مركزىم الذي يسمح 
ؽبم مثل ما حدث ؽبم مع أزواج شقيقاهتم، وبعد زمن مع أزواج بناهتم. وُب 
معظم ؾبتمعات نسب األـ يصبح الرجل بعد زمن قادرًا على أتسيس أسرة 

 يكوف ىو سيدىا.

ظرايت فبن ينتموف إىل العهد ولو أف بعض الذين وببوف وضع الن
القدًن يفرضوف أف ؾبتمعات نسب األب انبعثت ُب كل مكاف على أثر 
ثورة قاـ هبا الرجاؿ ضد ما غبق هبم من إذالؿ على أيدي أىل األـ، ولكن 
يظهر أف أنظمة نسب األـ اليت ال تزاؿ موجودة إىل اليـو ُب إفريقيا مل يكن 
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ىت ظهر االستعمار األوريب وتوغل ُب هبا ما يشق على الرجاؿ احتمالو ح
القارة ومعو طرؽ جديدة عبمع الثروة، ومن أمثلة ىذه اجملتمعات صباعات 
األكاف ُب غاان وساحل العاج وفيها كانت زراعة الكاكاو اؼبصدر اعبديد 

 للدخل، وُب ىذه الزراعة يشتغل ُب الغالب الرجل مع أبنائو.

نوا مستعدين عند وفاة أبيهم أف ومن الطبيعي جدًا أف األبناء مل يكو 
يسلموا اؼبزرعة إىل أبناء أخواؽبم )وىو النظاـ القدًن للوراثة ُب نسب 
األـ(، وال سبلك صباعات نسب األـ ُب وسط إفريقيا ُب الغالب كثَتًا من 
اؼباؿ الذي يكسبونو من الزراعة، وإذا أرادوا اغبصوؿ على دخل يزيد على 

 ذلك ىو العمل ُب وظيفة، مثل كاتب أو اؼبعتاد عندىم، فالسبيل إىل
 مدرس أو فبرض عند أحد األطباء، أو أف وبًتؼ صناعة من الصناعات. 

ومثل ىذه األعماؿ حبكم الضرورة تبعد الرجاؿ عن قريتهم اػباصة، 
وربوؿ دوف اتصاؽبم ابلدائرة الواسعة من أىلهم، وقد يبنوف ألنفسهم بيتا 

اػباصة، والتاجر ذبارتو. ويشب أطفاؽبم  من الطوب، ويكوف للصانع أدواتو
ُب مستوى من اؼبعيشة أعلى بقليل من مستوى اآلخرين من أىل القرية، 
وقد يبلغوف مستو عاليًا جدًا حسب ما ييسره ؽبم جد والدىم ونشاطو. 
وإذا كاف للوالد حرفة فقد يعلمها ألوالده، ولكنهم إذا أرادوا اتباع القواعد 

دما يتوُب والدىم فعليهم أف يسلموا البيت والعدد، التقليدية، فإهنم عن
 والتجارة لشخص مل يسبق ؽبم رؤيتو. 
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وُب الصورة الشائعة ؼبثل ىذا اؼبوقف يستخدـ األبناء عدد أبيهم، ُب 
حُت أف ابن األخت ال يبلك وسيلة إال أف يبيع تلك العدد، وقد ظبعناىم 

وف ىناؾ إال القليل من يقولوف ذلك حىت عند الدراجة، ولو أنو قد ال يك
 اإلفريقيُت الذين ال يستعملوف الدراجة.

وقد ذكر بعضهم أف أي نظاـ وراثي كهذا ال يبلقي متاعب إذا كاف 
اجملتمع متجانسا، أي أنو ينتج كل ما يلـز ؼبعاشو، وذلك ألف أحدًا لن يًتؾ 

اؾ وراءه شيئا يزيد كثَتًا على ما يًتكو أي شخص آخر، ولكن عندما تكوف ىن
اختبلفات ظاىرة ُب الثروة، فإف ىذا النظاـ أيخذ ُب االهنيار، وقد يكوف ىذا 
 من األسباب ُب أف صباعات اؼباشية تكاد تكوف صبيعها اتبعة دائما لنسب األـ.

ولكنا ابلطبع ال قبد أف الناس يتحولوف من ؾبموعة كبَتة لؤلقارب الذين 
ن يتبعوف نسب األب، وإف ما يتبعوف نسب األـ إىل ؾبموعة من األقارب الذي

قبده ُب اؼبناطق الريفية ىو أف األنظمة القائمة على صلة النسب ُب أحد 
النوعُت تتحوؿ اليـو إىل تنظيمات أقل سباسكا، حيث يكوف الناس مع رغبتهم 
ُب البقاء على قرب فبن يربطهم هبم نوع من االرتباط، إال أنو ليس عليهم ضغط 

 من القرابة. يلزمهم اختيار نوع خاص 

ومن الواضح أف ىذا ال عبلقة أبف الناس أصبحوا ال يعتمدوف على 
أقارهبم ُب اغبصوؿ على أىم اؼبوارد االقتصادية، وللدفاع ضد أي ىجـو يقع 
عليهم أو لضماف اغبصوؿ على حقوقهم. ويقـو اليـو سوؽ العمل مقاـ اؼبهمة 

ذي وبتكر استعماؿ القوة األوىل جملموعة األقارب، ويقـو النظاـ السياسي ال
 مقاـ اؼبهاـ األخرى صبيعها.
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 الفصل الرابع

 دول دديدة

تغيَتات ُب  -اغبكم االستعماري  -أنظمة سياسية إفريقية 
"الرئيس الصاّب" ُب نظر اإلفريقيُت  -توازف القوي 

الرؤساء ُب الدوؿ اعبديدة  -النخبة اعبديدة  -واألوربيُت 
 قوميات ضئيلة -

 ميقراطية"."تآكل الد

إف عامل التكنولوجيا اغبديثة ىو عامل الوحدات السياسية الكبَتة، 
وكلما ظهرت ُب الوجود دوؿ جديدة، على أف أثر انسحاب االستعمار، 
ظهرت ُب بعض األحياف مسألة ما إذا كانت ىذه الدوؿ كبَتة اغبجم 
 حبيث تستطيع أف تقف على قدميها، وقد بلغ من ضغط الروح القومية أف

طلبات اغبكم الذاٌب من صباعات صغَتة جدًا من السكاف كانت ُب 
 حاالت كثَتة من القوة حبيث ال يبكن مقاومتها.

ولكن تلك اعبماعات، طاؼبا أهنا تعتمد على إعاانت أجنبية، ال 
تكوف ُب الواقع قادرة على الوقوؼ على قدميها، وقد تفكر ىذه 

اراهتا، إال أف ما أقبزوه من عمل اعبماعات ُب عقد ارباد بينها وبُت بعض ج
 ُب ىذا االذباه ما يزاؿ شيئا قليبل جدًا.
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ومع ذلك مل يكن بُت الدوؿ اإلفريقية اعبديدة دوؿ كانت قبل 
وأما  (2)االستعمار وحدات سياسية إال أصغر دولتُت ونبا روندا وبوروندي

فهي  األمثلة األخرى، فعلى ما كانت عليو حاؽبا وقت كتابة ىذا اؼبوضوع
أقطار مل ربصل بعد على استقبلؽبا وىي سوازيبلند وابسوتوالند وكل منهما 
تعًتؼ برئيس أكر واحد، أما األقطار األخرى كلها ُب كل منها عدد من 
اعبماعات اليت تتكلم لغات ـبتلفة والشائع كثَتا أف تلك األقطار اليت 

ت كل منها يتكلم أىلها لغة واحدة تنقسم إىل ؾبموعات من السكاف كان
 منذ قرف مضى تتمتع من الناحية السياسية ابستقبلؿ ذاٌب.

وقد حدث أف اغبدود اليت رظبت ُب وقت مل يعرؼ فيو شئ عن 
الروابط العنصرية للسكاف واليت فصلتهم اغبدود بعضهم عن بعض أدت 
ُب بعض األحياف إىل تقسيم وحدة لغوية إىل قسمُت سياسيُت بل أحياان 

حكم رئيسي وطٍت واحد. وتسعى الدوؿ اعبديدة إىل قسمت منطقة ربت 
تصحيح مثل ىذه األوضاع، وخاصة إذا كاف ُب ذلك مصلحة لتوسيع 
رقعة الببلد، وقد جرت العادة أف ترفق اغبكومة طلبها ابلطعن ُب اغبدود 
الصناعية اليت رظبها االستعمار، ولكن صبيع الدوؿ اعبديدة يبكن أف تعترب 

 بط منشآت صناعية.ُب ىذا اؼبعٌت ابلض
ولو أف االستعمار مل هبعل للسكاف حدودا إدارية أكثر اتساعا فبا 

 -أقامتو ىذه الشعوب لنفسها ُب الزمن اؼباضي، وذلك بطريقة صناعية 
ؼبا كانت ىذه الشعوب، على قدر ما نتصور، قد  -أي بفعل قوي خارجية 

                                                 

ضعا ربت االنتداب صبل عن تنجانيقا عقب اغبرب العاؼبية األوىل وو فروندا وبورندي إقليماف ( 2)
 عًتؼ ؽبما ابالستقبلؿ.ا 2690البلجيكي وُب سنة 
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 احتلت مكاهنا الذي ربتلو ُب ىذه األايـ ُب أسرة األمم.

ومن الطبيعي أف ىذه العملية مل تًتؾ الوحدات الفردية على اغبالة 
اليت كانت عليها، فإف الدوؿ االستعمارية اليت حكمت ىذه الوحدات قد 
عمدت إىل تغيَت ما وجدتو ُب إفريقيا من أنظمة سياسية، كما أف النتائج 

رجة غَت اؼبباشرة للحكم االستعماري قد زعزعت أركاف تلك األنظمة إىل د
عظيمة. ومل يكن اؼبغزى الذي ينطوي عليو إعبلف االستقبلؿ أو إعادتو إىل 
الوجود، أف تعود األنظمة القديبة، ولكنو القضاء على اإلدارة األجنبية 
واستبداؿ أخرى هبا ربت إشراؼ موظفُت إفريقيُت، كما ينطوي على 

بتنفيذىا استبداؿ دساتَت تقـو على مباذج غربية من أنواع ـبتلفة، يقـو 
إفريقيوف ؽبم أفكارىم اػباصة عن الطريقة اليت هبب أف تؤدي هبا األدوار 

 اؼبختلفة.
وليس من شأف ىذا الكتاب التعرض للحوادث البارزة اليت يتكوف 
منها سجل التاريخ السياسي، ولكن ما يعٍت اتساع مدي العبلقات 

يثة. ومعٌت ىذا االجتماعية للشخص العادي فبا تدعو إليو التكنولوجيا اغبد
ُب ؾباؿ السياسة ما تقدمو اغبكومة للشخص العادي وما تطلبو منو، وماذا 
يصنع األفراد، دبا يقدـ ؽبم، وكيف يؤدوف ما تفرضو عليهم اغبكومة وما 

 القيم اليت يتوسلوف هبا لتربير قياـ أفراد معينُت دبمارسة السلطة.
 األىعنة الصياشية اإلفريقية:

الصحراء الكربى قبد أعظم ما يبكن من التنوع ُب  وُب إفريقيا جنوب
الطرؽ اليت تستطيع هبا اغبكومة أف تؤدي واجبها األوؿ وىو صيانة النظاـ 
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االجتماعي، وعندما قسمت إفريقيا بُت الدوؿ االستعمارية مل يكن هبا إال 
القليل من اؼبمالك الكبَتة، مثل إمارة كانوا اليت كاف عدد سكاهنا طبسة 

تقريبا، وبوجاندا اليت كاف عدد سكاهنا كبو مليوف. ولكن ابإلضافة  مبليُت
إىل ذلك كاف ىناؾ عدد ضخم من اغبكاـ الذين ىبضع ؽبم رعااي يًتاوح 
عددىم بُت نصف مليوف وعدة آالؼ قليلة، وقد رأى اغبكاـ اعبدد ؽبذه 

يُت اؼبماليك شيئا يذكرىم دبا يعرفونو عن اترىبهم القدًن، رأوا ملكوا وراث
ينفذوف دبساعدة أتباع إقليميُت )حىت ُب صباعات ال يزيد عددىا على 
أربعة آالؼ( سلطاهنم الذي يشمل إقامة العدؿ وصبع اؼباؿ وتنظيم حروب 
دفاعية أو ىجومية. وقد اذبو الرأي العاـ األوريب، متشبعا بتقاليد حزب 

سب اختبلؼ ، ح2716األحرار ُب إقبلًتا أو بتقاليد الثورة الفرنسية سنة 
الظروؼ، إىل اعتبار أولئك اؼبلوؾ حكاما مستبدين ال يعنيهم إال 
مصلحتهم الشخصية، والواقع أهنم تصوروا أف من "رسالة التمدين" أف 
ينشئوا ُب إفريقيا حكما أكثر عدال وأقل ظلما. وقد سعت اغبكومة 

لوطنيُت االستعمارية الربيطانية إىل الوصوؿ إىل تلك الغاية إبرشاد اغبكاـ ا
إىل طرؽ مستنَتة وأما اغبكومات الفرنسية فقد عبأت ُب أغلب األحواؿ 

 إىل حرماف أولئك اغبكاـ من كل سلطاف سياسي.
وقد نشأت مشكلة زبتلف عن غَتىا من اؼبشاكل بسبب وجود عدد  
كبَت من اعبماعات اليت مل يكن ؽبا رئيس على اإلطبلؽ وىي صباعات ؽبا 

ابلنسبة لآلراء الغربية. وتلك ىي اجملتمعات اليت  أنظمة غريبة كل الغرابة
وصفها بعضهم أبهنا صباعات "بغَت رئيس" وذلك لعدـ وجود فرد يعًتؼ 
بو كصاحب السلطة العليا، وىناؾ صباعات وصفت أبهنا "صباعات 
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مقسمة" وذلك ابإلشارة إىل أهنا مقسمة إىل عدة سبلالت متساوية ُب 
تعًتؼ أبي سلطاف غَت سلطاف أكرب  اؼبركز االجتماعي وكل منها ال

أفرادىا سنا، وىناؾ ؾبموعة من السبلالت تعًتؼ "حبكم القانوف" دبعٌت 
أهنا تعًتؼ أف بُت أعضائها ينبغي احًتاـ اغبقوؽ ودفع تعويض عن 
األضرار وحدىا، مثل ىذه اجملموعات يبكن اعتبارىا وحدات سياسية. 

ا كانت ُب األصل أقساما من ومعظم الوحدات السياسية اليت ال رئيس ؽب
ؾبموعات أكرب وؽبا اسم مشًتؾ ولغة واحدة، وعادات مشًتكة وبعض 

 (2)األنثروبولوجيُت، وخاصة إيفانز بريتشارد
يستعملوف لفظ صباعة للمجموعة الكربى من الناس، ولفظ قبيلة 
لقسم من اعبماعة يتمتع ابغبكم الذاٌب، وىذه ىي إحدى اؼبناسبات 

استعملت فيها كلمة قبيلة بشيء من الدقة. وُب مثل ىذه القليلة اليت 
اجملتمعات تشتمل اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا حق السعي ُب اغبصوؿ على تعويض 
عن الضرر وُب حالة القتل ينتقموف للقتيل. أما ُب حالة االعتداءات 
األخرى فهم يطلبوف تعويضاً. وقد يستويل الدائن على متاع الدين دبعاونة 

ائو. وليس ىناؾ ما وبل ؿبل الشرطة وؿباكم العدؿ ُب ضماف أىلو وأصدق
احًتاـ االلتزامات إال علمهم أبف الناس الذين يلحقهم األذى ينتظر منهم 
أف يكافحوا من أجل حقوقهم وىذا اإلجراء اعبزائي هنائي، شأنو شأف 
االلتجاء إىل الشرطة واحملاكم ُب العامل الغريب، والناس ُب أغلب اغباالت 

ًتموف فيها بينهم حقوؽ بعضهم البعض. وأكثر اعبماعات اليت ال رئيس وب

                                                 

(2 )evans- Pritchard: "the nuer" 1940- and l.p mair primitive 

government". 
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ؽبا، اضطرااًب ىم أصحاب اؼباشية، من البدو والرحل، الذين يقضي شباهبم 
وقتهم هبوبوف اؼبراعي بقطعاهنم، وقد يضطروف ُب موسم اعبفاؼ إىل 

النيلوت( االنتقاؿ صبلة إىل مواطن اؼباء النادرة، كما يفعل الزنوج النيليوف )
ُب جنوب السوداف، وىم يعودوف وقت األمطار إىل اؼبساحات احملدودة 
اليت تبقي دبنأى من مياه الفيضاف، أما أولئك الذين يستطيعوف البقاء ُب 
مكاف واحد حبيث يرعوف قطعاهنم ُب األرض اجملاورة، مثل صباعات غاان 

استعدادًا غبل الشمالية، وبعض البانتو ُب كينيا فهم على ما يبدو أكثر 
منازعاهتم بغَت قتاؿ، ولو أف األمر فيما بينهم يتخذ ُب العادة طريقًا 
دبلوماسيًا بدال من الطريق القضائي. وهبري االتفاؽ ُب ىذه اغباالت بُت 
رؤساء السبلالت بدال من أف يفرض عليهم عن طريق طرؼ اثلث غَت 

 ازعُت.متحيز، وقد يرفض االتفاؽ أحياانً أحد الطرفُت اؼبتن
وعند األنثروبولوجيُت أف حكم القانوف موجود ُب اعبماعة، إذا كانت 
اعبماعة تعًتؼ اباللتزامات العامة، وإذا كانت تعًتؼ ابؼببدأ الذي يقوؿ 
أبف كل ضرر يبكن إصبلحو بدفع التعويض. ولكن اغبكاـ اإلداريُت 

يقصدوف  - وال أقصد هبذه العبارة شيئاً من السخرية –برسالتهم التمدينية 
حبكم القانوف االلتزاـ اباللتجاء إىل اغبلوؿ السليمة ُب صبيع اؼبنازعات، 
وىم غَت مستعدين للتسامح ُب أي خروج على السبلـ الذي من واجبهم 
احملافظة عليو. وتلك أوؿ مسألة استطاع فيها اغبكم االستعماري تعديل 

ُب ىذه اؼبناسبة  النظاـ السياسي للجماعات اليت ال رئيس ؽبا، وإذا كنت
ال أسخر من رساالت اؼبدنية اغباضرة، ذلك ألف اعبماعات اإلفريقية اليت 
ؽبا رؤساؤىا تعترب إقامة العد أظبى مهمة يقـو هبا الرئيس، كما أف ىناؾ 
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أمثلة منصوص عليها عن صباعات ال رئيس ؽبا، تطلب من الرئيس ُب 
 م منازعاهتم.صباعة ؾباورة أف يرسل إليهم أحد أبنائو ليحل ؽب

وىناؾ نوع آخر من التنظيم ُب اعبماعات، اليت ال رئيس ؽبا، وىو 
تنظيم يقـو على السن. وقد كاف ىذا من التقاليد اليت تتميز هبا كثَت من 
اعبماعات ُب كينيا، وُب ىذا النظاـ يشًتؾ الذكور من السكاف ُب اؼبهاـ 

ين وكهنة عندما السياسية فيعملوف ؿباربُت ُب شباهبم وقضاة ومستشار 
يكربوف ومن كاف منهم مهيب الشخصية فتأثَته بقدر شخصيتو، كما ىو 
اغباؿ ُب أي ؾبتمع. ولكن ليس ىناؾ منصب وبمل معو سلطة عليا، 
وحيثما يكوف االستعداد للحرب ىو اؼبسوغ لقياـ تنظيم السن فطبيعي أف 

اؼبنطقة يعًتض عليو اغبكاـ، ونبهم احملافظة على السلم ُب داخل حدود 
اليت جعلوا منها وحدة سياسية مستقلة، وؽبذا فإف ىذا التنظيم قد توقف 
ابلنسبة لؤلغراض السياسية حاؼبا وضعت اإلدارة األجنبية يدىا على 

 مقاليد األمور.
 احلله االشتعناري:

لقد كاف جوىر الوضع اعبديد الذي خلقو اغبكم االستعماري أف 
وسطاء بينهم وبُت ؾبموع السكاف، اغبكاـ اعبدد كانوا ُب حاجة إىل 

وحيثما يكوف السفر بطيئا وشاقا، وتكوف أغلبية السكاف أمية فإف اغبكومة 
تعتمد ُب تنفيذ خططها على االتصاؿ اؼبباشر، بدرجة يصعب على أىل 
الغرب تصورىا، وربتاج اغبكومة إىل ىيئة إدارية تتوزع ُب أكباء اإلقليم 

يف الناس ابلقوانُت اعبديدة وبتنفيذىا، وعلى تلك اؽبيئة أف تقـو بتعر 
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وكذلك االلتزامات اعبديدة اليت يكوف من الضروري فرضها، وىم بطبيعة 
 اغباؿ يعطوف أدىن اؼبراتب ُب ىذا النظاـ للسكاف األصليُت.

وىناؾ كثَت من اؽبراء هبري على ألسنة الناس عن نظاـ مفروض أو 
ويندر أف ظبعنا ربديدا أو وصفاً فلسفة يطلقوف عليها "اغبكم غَت اؼبباشر" 

لو فبن يتحدثوف عنو، ولكنو يعٍت فعبل إعطاء اؼبسئولية اإلدارية للحكاـ 
 التقليديُت.

وُب فًتة ما بُت اغبربُت العاؼبيتُت، كاف اؼبفروض ُب دوائر واسعة أف 
بريطانيا ىي اليت اخًتعت "اغبكم غَت اؼبباشر"، وهبذا وجدت اؼبفتاح 

اؼبتأخرة" ولتقريب القيم الغربية إليهم بغَت إزعاج ال مربر إلدارة "الشعوب 
لو لقيمهم اػباصة وهبذا اؼبعٍت يبكن أف نعترب ىذه السياسة فلسفة ألهنا 
أكرب بكثَت من نظاـ عادي ومنذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية انتشرت أيضا 

ند فكرة ابتكار بريطانيا للحكم غَت اؼبباشر. ولكن الفكرة السائدة ع
الكثَتين ىي أف ىذا االبتكار اؼبشئـو ىو اؼبسئوؿ عن معظم اؼبشاكل اليت 
أصبح على الدوؿ اإلفريقية أف تعاعبها. وكاف من عادة الكتب اليت نشرت 
عن إفريقيا أف ربتوي ُب أحد أبواهبا األوىل على القوؿ أبف بريطانيا، 

ك ابلشخصية ابزباذىا سياسة اغبكم غَت اؼبباشر وابعًتافها تبعًا لذل
اػباصة للشعوب اإلفريقية اؼبختلفة قد فشلت ُب إقامة الروح الوطنية، ُب 

 (2)أي إقليم من األقاليم اليت ندرسها

وال شك أف "الوعي الوطٍت" موضوع يستحق الدراسة، وقد اضطرت 

                                                 

(2 )h.&m. smythe: the new Nigerian elite" 1960. 
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اغبكومة ُب كينيا، ابلنظر إىل أنو مل يكن ىناؾ مثل ىذا الوعي، إىل ابتكار 
نصيبا كبَتا من اغبكم الذاٌب لكل من أقاليمها الستة،  دستور خاص يعطي

ولكن مهما يكن السبب فبل يبكن أف يكوف الرغبة ُب االعًتاؼ ابغبكاـ 
التقليديُت، فإف كينيا مل يكن هبا حكاـ تقليديوف، وقد قاـ ابإلدارة احمللية 
موظفوف بريطانيوف مع إنشاء ؾبالس استشارية ىبتار بعض أعضائها 

 ب وبعضهم ابلتعيُت.ابالنتخا
ومن األمور اعبوىرية ُب أي نظاـ سياسي مركزي أف السلطات العليا 
هبب عليها أف تتخذ أشخاصًا معينُت ُب كل مستوى ُب اؽبيئة اإلدارية. 
وىؤالء األشخاص يتلقوف تعليمات تلك السلطات ويتحملوف مسئولية 

عيينهم من جهة تنفيذىا، وىم ىبتاروف بطرؽ ـبتلفة تتوقف على من يبكن ت
وعلى رأى السلطات العليا ُب نوع األشخاص الذين يعينوف من جهة 
أخرى. ومهما تكن آراء اغبكاـ السابقة من الوجهة النظرية فقط كاف 
عليهم دائما أف يراعوا حاجتهم إىل توافر حد أدىن على األقل من الكفاية 

طاء ؽبم حق اإلدارية، وُب الوقت نفسو يراعى اختيار أشخاص يكونوف وس
الطاعة على شعبهم، ويكوف اختيارىم لسبب آخر غَت تعضيد القوة 
األجنبية ؽبم، وؽبذا كاف الواجب البحث عن نوع من التوفيق بُت األىداؼ 
اؼبختلفة أو االختيار بُت تلك األىداؼ اليت يثبت ُب بعض الظروؼ أهنا 

 متضاربة.

إف السلطة أما حيث ال هبدوف فردا واحدا يبلك حق الطاعة، ف
االستعمارية يكوف عليها أف زبتار من يبثلها بطريقة ربكمية، وقد ىبتاروف 
شخصًا ألنو ربمل فيما مضى بعض اؼبسئولية كرجل من رجاؿ الشرطة أو 



 051 

اعبيش، أو شخصًا لو إؼباـ ابلقراءة والكتابة وعنده إدراؾ لنوع األعماؿ 
 معها.اليت هتتم هبا السلطات االستعمارية فتشجعها أو تق

وُب حالة ما إذا كانت التقاليد احمللية تعطي لفرد ما سلطاان، فإف 
اؼبسألة أماـ اؼبستعمرين ىي: ىل ىبتارونو للمسئوليات اعبديدة، أـ ىبتاروف 
شخصا غَته؟. وعند ىذه النقطة وبسن بنا أف نتدبر أف الغزاة ُب صبيع 

ُت إىل مرتبة دافعي العصور كانوا يثبتوف مراكزىم أبف ينزلوا اغبكاـ السابق
اعبزية. والواقع أنو إذا كانت اعبزية ىي الغرض الرئيسي للغزاة، فبل ريب 
أف ىذا العمل بديهي، وذلك ألنو يبكن ببساطة أف يطلب إىل اغبكاـ 
الذي كاف عندىم فعبل نظاـ خاص عبمع اؼباؿ، أف يسلموا جزءًا من اؼباؿ 

 الذي هبمعونو إىل الغزاة.
ح أكثر تعقيدًا إذا اىتم الغزاة إبدخاؿ قوانُت ولكن اؼبسألة تصب

جديدة ونظاـ جديد للقيم، ومع ذلك فإف فكرة استخداـ حكاـ معًتؼ 
هبم كوكبلء للسلطة اعبديدة من أكثر األشياء شيوعًا ُب التاريخ. أما ُب 
إفريقيا فقد كاف الفرؽ بُت الدوؿ االستعمارية الكربى ُب ىذا الشأف فرقا 

فرضت كل منها مسئوليات جديدة على أصحاب  ُب الدرجة؛ فقد
السلطات التقليدية وقد ضمت كل منها وحدات كانت مستقلة بعضها 
عن بعض وقت دخوؿ ىذه الوحدات ربت اغبكم األوريب. وبعض ىذه 
الدوؿ كاف أكثر استعدادًا من البعض اآلخر ُب اختيار رجاؿ من الطراز 

ُب األقاليم اليت مل يكن هبا  الذي يصلح ألف وبل ؿبل اغبكاـ التقليدين
حكاـ تقليديوف، ففي إفريقيا الغربية استعمل الفرنسيوف كثَتا من الرجاؿ 
الذين يعرفوف الفرنسية وقد تعلموىا ُب اؼبدارس واشتغلوا بعد ذلك 
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مًتصبُت. ومل يكتف الفرنسيوف بضم الوحدات الصغَتة اؼبستقلة بعضها إىل 
يكوف رئيسا لقسم من أقساـ بعض ربت رئيس واحد )وىو إما أف 

الرايسات اعبديدة وإما أف يكوف مًتصبا سابقا(، ولكنهم أنشأوا أيضا 
وحدات جديدة أطلقوا عليها "كانتوانت" وجعلوا ؽبا حدودًا ال سبت إىل 
التقسيم العنصري القائم بسبب. والغريب أف الذين ينتقدوف االستعمار مل 

عية" داخل اإلقليم الواحد، بل يذكروا من سيئاتو أنو خلق "حدودا صنا
على العكس من ذلك، يقوؿ بعض الناقدين إف االستعمار يكوف ـبطئًا لو 

 أنو مل يفعل ذلك.
أما السياسة الربيطانية فقد كانت صفاهتا اؼبميزة ُب اغبقيقة أف 

 الربيطانيُت:
( حافظوا على وحدة اجملموعات العنصرية اؼبوجودة، ولو أهنم ُب 2)

ضموا اجملموعات إىل وحدات على نظاـ يشبو النظاـ  بعض األحياف
 الفيدرايل
( وأهنم حيثما وجدوا للرئيس منصبا وراثيا معًتفا بو كانوا يعينوف 0) 

 فيو أشخاصا ابسم السلطات الوطنية ؽبم حق تقليدي ُب ذلك اؼبنصب 

 ( وأهنم خصصوا للسلطات الوطنية ميزانية خاصة لئلنفاؽ منها9)
عملوا على بث  -الفًتة األخَتة من عهدىم  ُب -( وأهنم 2)

الديبقراطية ُب السلطات الوطنية أبف أغبقوا بكل منها ؾبالس سبثيلية، ومل 
وبدث إال ُب حاالت قليلة أف استطاع اغبكاـ التقليديوف وما يتبعهم من 
ىيئة إدارية ربت إشرافهم، ودبا كاف ؽبم بذلك من سيطرة على السكاف ُب 
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ف استطاعوا االستمرار فعبل ُب فبارسة قد كبَت من السلطة مساحة كبَتة، أ
 مستقلُت عن السيطرة اػبارجية.

ولكن التغيَتات الداخلية اليت خلقها اغبكم االستعماري ُب 
اجملتمعات اإلفريقية كانت ابلضرورة ـبتلفة حسب ما إذا كانت ىذه 

ودة. وُب التغيَتات ترمي إىل خلق مناصب جديدة أو تعديل اؼبناصب اؼبوج
اجملتمعات اليت مل يكن ؽبا رئيس منح االستعمار بعض األفراد سلطة من 
نوع ال عهد ؽبم هبا، واليت ال تستمد قوهتا من القيم احمللية، وإمبا تستمد 
قوهتا من عبلقتهم ابغبكاـ اعبدد. وحىت ُب تلك اجملتمعات كاف أتثَت خلق 

روؼ، ومنها اختبلؼ "الرؤساء" أو "الشيوخ" ـبتلفا حسب اختبلؼ الظ
القدر الذي يرى أصحاب السلطة العليا أف يقوموا بو فعبل ُب إدارة الببلد. 
وىناؾ مثاؿ لقـو ال يكادوف ىبضعوف ألية سلطة إدارية، مهما يكن أمرىا 
وىم الًتكاان ُب اماؿ غريب كينيا، وكانوا رعاة متنقلُت يرحلوف ُب صباعات 

، (2)يسقط بو مطر غَت اثبت ُب مقدارهصغَتة طلبًا للماء والكؤل ُب قطر 
سببًا ُب ربويل أرض  2692و2692وقد كانت نكبة اعبفاؼ ُب سنيت 

شبيهة ابلصحراء ُب أحسن ظروفها إىل صحراء حقيقية، وقد قضى اعبفاؼ 
على ماشيتهم، إىل حد أهنم وجدوا أنفسهم مدفوعُت إىل تعويض خسائرىم 

 ابإلغارة على جَتاهنم.
ؿ وخطط السنوات العشر، وىو العهد الذي جاء وُب عهد التفاؤ 

عقب هناية اغبرب العاؼبية الثانية، كاف الناس يتحدثوف عن السيطرة على 

                                                 

(2 )p.h. Gulliver: "a preliminary survey of the turkana" 1951. 
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مناطق الرعي، وعن بذؿ ؾبهود للمحافظة على اؼبوارد الرعوية احملدودة 
ألرض الًتكاان، وردبا لتحسينها، ولكنو تبُت ُب كل مرة أف ذلك اإلقليم ال 

َت ُب مشاريع التنمية، وؽبذا اقتصرت اإلدارة على اغبد يسمح بتوسع كث
األدىن من ؾبهودىا وىو منع القـو على قدر اإلمكاف من السطو على 
ماشية اآلخرين، وعلى صبع الضرائب اليت ما كانوا يستطيعوف دفعها إال 

 ببيع بعض ماشيتهم.
ضااي ومل يوكل إىل أحد من الًتكاان إبحدى ىاتُت اؼبهمتُت، وكانت الق

تعرض ُب مكتب حاكم اإلقليم، كما أنو كاف يسافر ُب أكباء إقليمو ُب 
مواسم مناسبة عبمع الضرائب، ولكن كاف من الضروري أف يكوف ىناؾ 
شخص يعمل ُب غيبتو ليحث الناس على اتباع الطريقة اعبديدة ُب حل 
منازعاهتم وينذرىم إذا اقًتب موعد الضرائب، وأف يقدـ تقريرًا غباكم 

إلقليم عن اؼبخالفات ضد السبلـ والنظاـ، وعن ظهور األوبئة اليت ا
تستدعي اىتماـ السلطات، وكانت اإلدارة تعُت ىؤالء الرؤساء للقياـ هبذه 
الواجبات، كانوا ىبتاروهنم لصفتُت، ولو أنو مل يكن من السهل توافرىا 

ض دائما ُب شخص واحد، ونبا مكانة الرجل بُت قومو وأف يكوف لديو بع
الفهم ألىداؼ اغبكومة. وكاف الرجاؿ الذين عملوا ُب الشرطة أو  

 كمًتصبُت فبن توافر فيهم الصفة الثانية، وردبا عينوا طبسُت رئيسًا.
وُب العادة ال يرى أولئك الرؤساء حاكم اإلقليم إال عندما أيٌب 
للتنقل ُب الببلد وىو يفعل ذلك سنواًي عبمع الضرائب، وقد هبيئ ُب 

خرى إذا دعت مناسبة لذلك، أو ظبحت لو الظروؼ. أما ُب أوقات أ
غيبتو فاألمر مًتوؾ ؽبم يستطيعوف أف يبذلوا ُب عملهم نبة كبَتة أو أال 
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يفعلوا ذلك، ومعظمهم مل تكن لديو غَتة كبَتة ُب العمل. وفضبل عن ذلك  
كاف اؼبفروض فيهم أف يظلوا ُب مكاف واحد حبيث يستطيع رسوؿ من قبل 

ف هبدىم، وؽبذا مل يكن ىناؾ اتصاؿ وثيق بينهم وبُت رعاة الًتكاان اغباكم أ
 اؼبتنقلُت.

 تػريات يف توازٌ القوى:

ومع ذلك فإف تعيُت أولئك الرؤساء أوجد عامبل جديرًا ُب العبلقات 
االجتماعية للًتكاان. ومل يكن ذلك بفضل عبلقتهم السياسية بسلطات  

الًتكاان كاف ؽبم دخل نقدي منتظم كينيا ولكن ألهنم كانوا أوؿ أانس من 
طبسوف شلنا ُب الشهر( ولكنو  2652ولو أنو كاف دخبًل صغَتًا )ُب سنة 

أعطى ألولئك األشخاص القبلئل موارد اقتصادية مل تكن لزمبلئهم، 
ولذلك سبكنوا من شراء بعض السلع اؼبستوردة، أواين الطبخ اؼبعدنية 

رب امتبلكها مصدرًا للوجاىة، فضبل اليت يعت –والكربيت واؼببلبس القطنية 
عن فائدهتا العملية واستطاع بعضهم شراء اؼباشية من خارج الًتكاان كما أف 
بعضهم سبكن برباعتو من شراء ماشية جَتانو بثمن خبس عندما وبتاجوف إىل 

 النقد لدفع ضريبة اغبكومة.

 ومل تكن ببلد الًتكاان اؼبكاف الوحيد الذي أدى فيو إنشاء حكومة
مركزية ؽبا أفكار غريبة ُب اإلدارة، إىل قياـ طبقة اجتماعية جديدة تعيش 
فوؽ اؼبستوى العادي. ولكن يبكن اعتبارىا حالة ؿبدودة، وذلك ألنو ُب 
أماكن أخرى قاـ ُب الواقع الرؤساء اؼبعينوف دبعرفة اغبكومات االستعمارية 

كن أخرى استطاعوا بتنفيذ واجباهتم اإلدارية، كما أف عامة السكاف ُب أما 
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 أف يكسبوا دخبل نقداًي.

وعندا اختيار وكبلء ؿبليُت لئلدارة اضطرت اغبكومة االستعمارية ُب 
بعض األحياف، كما بُت الًتكاان، إىل خلق سلطات من ال شئ، ولكنهم ُب 
الغالب وجدوا زعماء قائمُت يدعوف ألنفسهم حق الطاعة، ولكن بعض 

فرنسيُت، أنبلوا جهد طاقتهم شأف أولئك اغبكاـ االستعماريُت وخاصة ال
الرؤساء. ولو أهنم على الرغم من ذلك وجدوا بعض الرؤساء الذين ال 
يبكن إنباؽبم. ومل يكن اغبكاـ على استعداد إلخضاعهم ابلقوة بل إف 
اغبكم عن طريق السلطات القائمة، مىت وجدت، ىو أقل السبل استهدافا 

ن اجملتمعات الصغَتة توجد مثل ىذه للمقاومة. وُب الغالبية العظمي م
 السلطات، وإف تعذر وجودىا أحياان.

وعندما يهبط شخص كاف يتمتع ابلسلطة العليا بُت قومو إىل مرتبة 
وكيل لسلطة خارجية، فإف التوازف ُب عبلقاتو برعيتو يتغَت. ويتوقف ىذا 
التغيَت على مقدار ما كاف غبكمو اؼبستقل من امتداد. وقد فقد صبيع 
الرؤساء اإلفريقيُت ُب وقت واحد ُب عهد االستعمار حق شن اغبرب 
والقدرة عليها. كما أف حقهم ُب استعماؿ القوة الرادعة ضد رعيتهم ذاهتا 
أصبح مقيدًا إىل درجة كبَتة. وكاف مغزى ذلك ابلنسبة لبعضهم أف سند 
اغبكاـ اعبدد أصبح اؼبصدر الرئيسي لقوهتم على أف بعضهم كاف على 

والايت ؽبا من األنظمة ما مكنهم من االحتفاظ ابؼبصادر األصلية  رأس
لسلطتهم، وؽبذا كاف على اغبكاـ اعبدد ُب عبلقاهتم هبم أف يسَتوا حبذر 
وأف يسعوا إىل التعاوف معهم تعاوان مل يكونوا ُب الواقع ُب مركز يسمح ؽبم 

 أف ينالوه ابلقوة.



 056 

ت نيجَتاي الشمالية ُب غرب وأىم األمثلة البارزة من ىذا النوع إمارا
إفريقيا وفبلكة بوجندا ُب شرقها. وقد أخضع الربيطانيوف ىذه اإلمارات ُب 
أوؿ األمر ابلقوة، ومن الصدؼ أف الذي قاـ ابلعملُت رجل واحد وىو 

وقد طلبت اغبكومة من األمراء أف يبتنعوا عن اإلغارة  (2) فريدريك لوجارد
 يسمحوا ألحد من رعاايىم أف يفعل على جَتاهنم من أجل الرقيق، وأال

ذلك، وأما الذين رفضوا فقد عزلوا والذين تعهدوا بذلك مل ينقضوا عهدىم 
عبلنية، ألهنم أدركوا أف اغبكاـ اعبدد على استعداد للقضاء على مثل ىذا 
العمل بقوة السبلح، ولكنهم فيما عدا ذلك كاف ؽبم دبا وبيط هبم من أتباع  

سكاف يبلغ عددىم عدة مبليُت، وبنظامهم الذي  ـبلصُت يسيطروف على
يتفق ُب صبلتو مع تعاليم اإلسبلـ مركز من الثبات مكاف، حبيث مل يكن من 
اؼبيسور دبجرد عدـ اؼبوافقة إرغامهم على السَت ُب اذباىات مل يشاءوا أف 
يسَتوا فيها، وإف كل نقد يوجو إىل اإلدارة الربيطانية يسبب فشلها ُب 

ظمة اغبديثة إىل ىذه اإلمارات ال يعمل حسااب كافيًا ؽبذا إدخاؿ األن
 التوازف ُب القوى.

وقد سعى حاكم تقدمي ُب فبلكة بوجندا إىل اإلسراع ُب نشر 
وما بعدىا  2659األساليب اغبديثة ُب فبلكتو دبمارسة امتيازاتو، وُب سنة 

بية عملت السياسة الربيطانية ُب إفريقيا على خلق ؾبالس تشريعية نيا
استعدادًا ؼبنح اؼبستعمرات استقبلؽبا. وقد رفض الكاابكا )أي ملك 

                                                 

ؿ اغبرب وقد كاف مندواب ساميًا لنيجَتاي لوجارد من مشاىَت اؼبستعمرين اإلقبليز ومن رجا( 2)
ُب اللجنة وا ض( وع2626-2627( وحاكما عاما لنيجَتاي )2629-2622الشمالية )

 (.2625( توُب سنة 2699-2600الدائمة لبلنتداب ُب عصبة األمم )
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بوجندا( أف يسمح لببلده ابالشًتاؾ ُب مثل ىذه اجملالس التشريعية اليت 
سبثل بوجندا كلها. ألف اعباندا سيكونوف أقلية ُب اجملموع العاـ، ومل يكن 

فاوضات الشاقة، على استعداد لقبوؿ ىذا اؼبركز لببلده. وبعد فًتة من اؼب
قرر اغباكم أنو مضطر إىل أف يرفض االعًتاؼ ابلكاابكا وينزلو عن عرشو، 
ولو أف اعباندا مل يكونوا على رأي واحد بشأف التمثيل ُب اعبمعية 
التشريعية أو ُب شعورىم كبو الكاابكا إال أهنم حنقوا للمعاملة اليت عومل 

ن الضروري إزاء ىذا اغبنق هبا رئيسهم الذي كاف رمزًا لقوميتهم. وكاف م
 إعادتو قبل أف تستمر اؼبفاوضات كبو التقدـ السياسي.

 الرئيض الصاحل يف ىعر اإلفريقيني ويف ىعر األوربيني:

لكن ىناؾ صف وسط من السلطات السياسية ُب إفريقيا، من 
األنبية عنده دبكاف إرضاء اغبكومة االستعمارية، ولو أف ىذا العمل 

جديدة غَت يسَتة غالبا برعااي ىذه السلطات. وىذه ينطوي على عبلقة 
إحدى اؼبفارقات الكثَتة اليت تنجم عن فرض القيم الغربية ُب عامل غَت 

 غريب. 
أما السلطات االستعمارية السابقة، فمهما ظن بدوافعها وسياساهتا 
االقتصادية فقد جعلت مثلها األعلى أف ربكم ابلعدؿ ُب ؾباؿ فرض 

ـز وكبلءىا الوطنيُت بنفس اؼبستوايت اليت فرضوىا ىم القانوف، وأف تل
أنفسهم، وإف مل يكن من اؼبيسور ربقيق ىذا اؼبثل األعلى سبامًا من الوجهة 
العملية، وفضبل عن ذلك فقد سعوا إىل أف يدخلوا ُب حياة الشعوب اليت 
يستعمروهنا من التقدـ الفٍت ما ينتظر منو أف هبعل الشعب أصح كياان 
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نتاجًا ُب الزراعة، وقد استخدموا ُب تنفيذ الغرض األوؿ طريق وأكثر إ
 اإلشراؼ على ما يقـو بو الرؤساء من نشاط ُب اغبكم بُت الناس.

وللوصوؿ إىل الغرض الثاين استعانوا بوسائل اإلغراء حىت يضع 
الرؤساء القواعد والتعليمات اؼبناسبة وينفذوىا، وكاف "الرئيس التقدمي" أو 

شيط" ُب نظر اغباكم اإلداري االستعماري ىو الذي ال يبل وال "الزعيم الن
يتعب من دعوة قومو إىل تنفيذ مثل ىذه التعليمات ويكوف على استعداد 

 لعقاب من يقصر ُب ذلك.

ولكن ىذه الصورة للرئيس الطيب ال تشبو للصورة التقليدية ُب 
ة وبعض شئ، ففي نظر أىل القرى اإلفريقية للرئيس اغبق ُب طلب اعبزي

اػبدمات، وُب توقيع العقاب على اؼبخالفُت، ولكن ليس لو اغبق ُب أف 
يصدر أي أمر وبلو لو إصداره ٍب يكلفهم بتنفيذه. ألنو إذا حاوؿ ذلك 
فقد هبد أف رعاايه يهجرونو إىل أراضي بعض اعبَتاف اؼبتساؿبُت. أما رئيس 

ى دواـ اعبماعة فهو رجل طيب من أكرب األقارب سنا، وىو يعمل عل
اؽبدوء الداخلي ُب صباعتو، وال يضايقهم ابلكثَت من أوامر السلطات العليا 
اليت ال يفقهوهنا، وموقف رئيس اعبماعة صعب كموقف كل من ينتظر منو 
فبارسة سلطة على قـو يعيش ُب وسطهم. ويزداد اؼبوقف صعوبة كلما 

 زادت غرابة القيم اليت تفرضها السلطات العليا.
صراع ُب إفريقيا قد ازبذ شكبل دراميا فيما يتعلق ومثل ىذا ال

ابحملاوالت اليت تبذؿ لتنفيذ اإلجراءات اليت ترمي إىل ضباية الًتبة من 
التآكل، بسبب طرؽ الزراعة التقليدية، ىناؾ وسائل ـبتلفة لبلوغ تلك 
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الغاية، ولكن معظمها يتطلب إقامة منشآت ترابية ؼبنع سيل األمطار 
تتدفق على جانب اعببل وربمل معها الًتبة السطحية، اؼبدارية من أف 

وىذا ىو نوع العمل الوقائي الذي ال ينجح إال إذا اشًتؾ فيو اعبميع. 
وؽبذا فمن اؼبعقوؿ أف ذبعلو اغبكومة عمبل إجباراي، ولو أنو يضيف عبئا 
جديدا على الفبلح الذي ال يتعُت دائما مالو من قيمة، فضبل عن أف 

 ت ؽبذا الغرض مل تكن ُب الغالب ذات كفاية فنية. الطرؽ اليت أعد
وىكذا أصبحت القواعد اليت توضع للمحافظة على الًتبة ُب نظر 
األىايل رمزا فعليا الستبداد اؼبستعمر، ومن ٍب أخذوا ينظروف إىل السلطات 
اإلفريقية اليت تنفذىا كأهنا سلطات زبوف الشعب، فهي متواطئة مع 

عليها أذايؿ اؼبستعمرين وىذا اللقب قد يوجو اؼبستعمر أو كما أطلق 
 سبيلو إىل الصحافة الوطنية ُب أشكاؿ غريبة.

 اليخبة اجلديدة:

وقد كاف ىناؾ عنصر جديد ُب ىذه اؼبقاومة لؤلشكاؿ اعبديدة من 
السلطة ُب إفريقيا، وىو عنصر كاف لو أثر كبَت ُب ؾبرى التاريخ، وذلك 

اليت أصبح ُب يدىا مقاليد األمور، ُب قطر  ىو أتثَت الطبقة اؼبثقفة اعبديدة،
إفريقي بعد اآلخر، وؽبم ُب عبلقاهتم مع السلطات القديبة ُب اجملتمعات 
الصغَتة اليت شبوا وترعرعوا فيها، قصة معقدة. وقد كاف ؽبذه القصة أوجو 

 ـبتلفة ُب اؼبراحل اؼبختلفة من الكفاح ُب سبيل االستقبلؿ.

اح العامل إىل خارج القرية أو إىل منصب وإذا قلنا إف التعليم مفت
الرائسة فهذا شئ ُب غَت حاجة إىل بياف، ألف التعليم يوصل إىل مناصب 
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الشرطة واحملاكم وإىل مكاتب السلطات الوطنية واغبكومات اؼبركزية وإىل 
مهنة التعليم وإىل الكنيسة. وكلما تقدـ الزمن ابألجياؿ وارتفع اؼبستوى 

صبح التعليم مفتاح اؼبهن ذات اؼبهارة. والشخص الذي يبكن بلوغو، ي
اؼبتعلم تعليما غربيا ىو الذي يستطيع أف يتطلع إىل أف يؤدي ُب اجملتمع 
اعبديد الكبَت أدواراً جزاؤىا أكرب من جزاء العامل غَت الفٍت ومقتٍت األواين 
اؼبزركشة. كذلك هبد الذين يتلقوف ىذا التعليم أف األدوار اؼبتاحة ؽبم من 
الناحية العملية قد نبعت من نظاـ سياسي فرض من اػبارج، وىذه اغبقيقة 
ابلنسبة ؽبم أعظم أنبية من حقيقة خلق ىذا اجملتمع الكبَت الذي ما كاف 
يبكن إقامتو ُب جيلُت وثبلثة إال دبعرفة اغبكاـ الغربيُت دبا لديهم من 

 اؼبعارؼ التكنولوجية.
عبلقات اعبديدة، اليت تقيمها وُب الفصوؿ السابقة كاف البحث ُب ال

اعبماعات دبحض اختيارىا، عندما تواجهها الفرص اعبديدة، على أف ُب 
ؾباؿ التقدـ السياسي عامبل إضافيا هبب إال هنملو، وىو أف الفرص اليت 
يبدو أف اؼبوقف اعبديد يقدمها، ما ىي إال فرص ؿبدودة. وقد وجد الذين 

ض عليهم إمبا ىي أدوار اثنوية ُب اؼبنظمات تثقفوا ابلثقافة الغربية أف ما يعر 
اليت امتدت حىت املت الوحدات السياسية الكربى اعبديدة. وحيث إف 
السلطة ُب األقساـ العنصرية القديبة كانت من اختصاص العائبلت اليت  

 كانت صاحبة الرايسات التقليدية. فلم يكن ؽبم ىناؾ ؾباؿ أيضاً.

الروح القوية"، ىو ما يصح  وىذا األمر، وليس "الفشل ُب خلق
عدال أف يسجل ضد الربيطانيُت، ألهنم استبقوا ُب مستعمراهتم نظاـ 
السلطات الوطنية إىل عصر مل يبق فيو لتلك السلطات شئ من اغبق 
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الشرعي الذي يستمد من اتفاؽ الرأي العاـ. ومن احملتمل أف معظم الذين 
مطلقا ُب اللحظة اؼبثالية يدرسوف السياسة يقولوف أبف كل تغيَت ال وبدث 

سباما، بل إف التغيَت الذي يقع عن تدبَت دائما وبدث إما سابقا ألوانو أو 
متأخرا عنو بزمن طويل. ويقولوف إف اغبكومة اليت ال تكوف مسئولة أماـ 
الناخبُت ال وبتمل أف سبيل إىل إجراء أي تغيَت ُب النظاـ الذي اعتادت 

ي يصبح جزءًا من نظاـ معُت سيجد عليو، كما وبتمل أف الشخص الذ
لديو اغبجج لئلبقاء واحملافظة عليو، اللهم إال إذا كاف لو فكر يبحو األمور 
بشكل غَت عادي. ىذا األمر وليس اغباجة إال آالت طيعة لتنفيذ اػبطط 
االستبدادية، ىو الذي يفسر امتناع السلطات الربيطانية عن االعًتاؼ 

 لتقليديُت ؼبهاـ اغبكم ُب القرف العشرين.بعدـ كفاية معظم الرؤساء ا
ولكن ىذا األمر ال يفهمو الشباف بل وال غَت الشباف فبن هبدوف 
أنفسهم قد حرموا من كراسي السلطة حىت ولو كانت ؿبدودة يباشرىا 
رئيس وطٍت، وؼبا كاف أولئك الرجاؿ قد تلقوا عن الديبقراطية اآلراء 

الزمن، فإهنم يفسروف بقاء سلطة الرئيس اؼبختلفة اليت تسود العامل ُب ىذا 
على أنو إنكار للحقوؽ اإلنسانية وعلى أنو شئ مدبر ؽبذا الغرض؛ وفبا 
يعزز ىذا الرأي ُب بعض األقطار اإلفريقية موقف أولئك األوربيُت الذين ال 
ينفكوف عن القوؿ أبف الرؤساء اإلفريقيُت ىم بطبيعتهم من يصلحوف 

لوف كذلك أبدا. ولكن قوؽبم ىذا إمبا يريدوف للتكلم بلساف شعبهم وسيظ
بو أف هبدوا وسيلة يربروف هبا إنباؽبم ألولئك "السياسيُت الذين ىبلقوف 

 اؼبتاعب".
وىكذا أصبحت اؼبعارضة غبكم الرؤساء اإلفريقيُت شيئا ال ينفصل 
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عن اؼبعارضة للحكم األوريب وقد اهتمهم السياسيوف اإلفريقيوف ُب براؾبهم 
أبهنم عمبلء االستعمار، ونسبوا إليهم الفساد واالستبداد ُب السياسة 

فبارسة سلطتهم. وقد ألغى رئيس صبهورية غينيا )سيكوتوري(، بعد أف تويل 
منصبو بقليل، صبيع مناصب الرؤساء جبرة من قلمو. ولكن أحدًا غَته مل 

 يذىب إىل ىذا اؼبدى.
 الرؤشاء يف الدول اجلديدة:

عتها بريطانيا ُب مستعمراهتا بعد اغبرب العاؼبية كانت السياسة اليت اتب
الثانية أف ذبعل من الرؤساء ديبقراطيُت دوف أف تلغيهم، وأوؿ عمل قامت 
بو ىو أهنا أضافت إىل ؾبالس الرؤساء أشخاصا من الشعب تلقوا بعض 
العلم ٍب أدخلت عنصر االنتخاب. وُب النهاية اكبدر الرؤساء 

أماكن كثَتة إىل أقليات ُب ىيئات انتخابية. ومستشاروىم التقليديوف ُب 
ٍب أصبح الرؤساء رؤساء رظبيُت لتلك اؽبيئات، ولكنهم انسحبوا سباما من 
إدارة الشئوف ُب اجملالس اليت ربولت اآلف إىل مباذج من السلطات احمللية 
اؼبنتخبة ُب بريطانيا، ولكنهم مع ذلك ظبحوا للرؤساء أف يعينوا نسبة من 

بُت مستشاريهم أنفسهم. وىذه ىي اػبطوط العريضة للنظاـ  األعضاء من
الذي أدخلو الربيطانيوف ُب غاان وُب إقليم الَتواب ُب نيجَتاي، قبل أف ربصل 
ىذه األقطار على استقبلؽبا، وكاف اؼبنتظر أف تسَت األقطار األخرى شيئا 

ل فشيئا على ىذا اؼبنواؿ وقد حدث ىذا التغَت ُب نفس الوقت الذي أدخ
 فيو النظاـ النيايب إىل اغبكومات اؼبركزية.

وعندما ًب ذلك فقد الرؤساء ما كاف ؽبم من مسئولية رظبية إلدارة 
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الشئوف العامة، ومن الصعب أف كبدد ُب عبارة مهمة واحدة مقدار 
اؼبسئولية اغبقيقية اليت كانت تتحملها السلطات الوطنية؛ فقد كاف ذلك ُب 

تنظيم اإلداري ُب متناوؿ تلك السلطات، كما الواقع يتوقف على نوع ال
سبق أف أشران، وعلى القيم اليت أدخلوىا إىل منصب الرئيس. لقد كاف 
الرؤساء صبيعا ُب مركز يسمح ؽبم إبصدار األوامر وضماف تنفيذىا، ولكن  
كثَتين منهم اعتمدوا ُب سجبلهتم ومكاتباهتم مع السلطات العليا على  

 التعليم يزيد على ما لدى الرؤساء.كتبة حصلوا على قدر من 

وىؤالء البَتوقراطيوف أصبحوا فيما بعد خداـ اجملالس اعبديدة 
اؼبنتخبة، اليت تولت وظائف السلطات الوطنية، وانضم إليهم عدد آخر 
من البَتوقراطيُت، ولكن إذا كاف الرؤساء ال يشغلوف اآلف مناصب معًتفا 

ذلك ال يبكن القوؿ أبال وجود ؽبم، أو هبا ُب الدساتَت اعبديدة، فإهنم رغم 
أنو ال حساب ؼبركزىم. وردبا كاف تتبع نواحي نشاطهم وتقدير مركزىم ُب 
عهد االستقبلؿ أصعب منو عندما كانوا عمبلء للحكومات االستعمارية، 
وقد كاف مركزىم ُب النظاـ السياسي، كما كاف مسلكهم الشخصي من 

اؼبوظبية، واؼبناقشات اليت ال هناية ؽبا،  اؼبواضيع اليت تعرضت ؽبا التقارير
 ولكن اؼبرء يستطيع اجملازفة إببداء بعض اؼببلحظات العامة.

وأوؿ ما نقوؿ ىو أف اإلفريقيُت ليسوا سواء ُب تفاعلهم مع اؼبؤثرات 
اعبديدة اليت هبئ هبا العامل الغريب، وىذا أمر غٍت عن البياف، والواقع أنو إىل 

ىذا الكتاب أف بعض اإلفريقيُت يستولوف على حد ما يتناوؿ موضوع 
الفرص اعبديدة، وآخروف أيسفوف الضطراب النظاـ الذي شبوا وترعرعوا 
ُب حببوحتو كشيء مفروغ منو، وىؤالء كاف الرئيس عندىم دوف منازع ىو 
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اغبامي اغبقيقي للنظاـ القائم، وىم الذين غضبوا للبدع اليت أدخلها 
ستعماريُت ولكنهم مل يكونوا اؼبطالبُت إبزاحة الرؤساء أبظباء اغبكاـ اال

الرؤساء ابعتبارىم أذايؿ االستعمار، وىؤالء فبيزوف أبهنم السكاف الريفيوف 
الذين ال يزالوف يبثلوف األغلبية العظمى، والذين ىم ُب كثَت من جهات 
إفريقية دبعزؿ عن اآلراء اليت تنتشر ُب اؼبدف بسبب األمية وصعوبة 

وليس معٌت ذلك أهنم ال يستجيبوف للدعوة الوطنية إىل اغبرية اؼبواصبلت، 
ولكنهم ال يلقوف ابال ُب كثَت من األحياف إىل ما تنطوي عليو ىذه الدعوة 

 من أفكار سياسة.
وعند أمثل أولئك الناس يعترب زواؿ الرئيس شيئا ال يبكن التفكر 

شعائرية ال فيو، بسبب قيمتو كرمز للنظاـ القائم، ولكن ألف لو وظائف 
يكوف بغَتىا حسب اعتقادىم رخاء. ومن ذلك أف ُب اؼبناطق الساحلية 

كاف الناس منذ سنوات   -اليت أيٌب منها معظم السكاف اؼبتنورين  -لغاان 
قليلة يشكوف من أف اؼبطر عندىم قليل بسبب أف اؼبنحة اليت تقدـ 

اػباصة للرؤساء من اجملالس اعبديدة للحصوؿ على اؼبهمات الشعائرية 
 اليت ال غٌت عنها، مل تكن كافة ابلغرض.

ولكن فكرة الرايسة كاف ؽبا تقدير عند أانس أكثر فهما وإدراكا من 
أولئك، والواقع أنو يبكن القوؿ أبف القـو الذين يستنكروف الرايسة من 
الناحية النظرية يقدموف االحًتاـ لرؤسائهم، وأف تقدًن ىذا االحًتاـ يسهل 

الرؤساء، كما كانوا ُب اؼباضي، كبش الفداء إلجراءات  عندما ال يكوف
حكومية مكروىة. وىناؾ عدة أسباب لذلك: أحدىا الفخر الذي يشعر بو 
اإلفريقيوف بثقافتهم اػباصة، على اعتبار أهنا سبثل الشخصية اإلفريقية اليت 
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صاحبت ظهور الدوؿ اإلفريقية على اؼبسرح العاؼبي. ويسعى زعماء ىذه 
ديدة إىل إدخاؿ األساليب الغربية ولكن مع فرؽ واحد، وىو الدوؿ اعب

أهنم يصروف على أال يقلوا شأان عن اغبكاـ السابقُت، ولكنهم ُب نفس 
الوقت يصروف كذلك على أال يكونوا صورة طبق األصل من أولئك 
اغبكاـ، وعلينا أف نصرب لنرى ما يكوف من أمر التصنيع إذا ًب بنجاح، 

ع كل أثر من آاثر األنظمة السياسية القائمة على وىل سيمحو التصني
التكنولوجيا البسيطة، وُب ىذه األثناء مل يفقد منصب الرايسة مغزاه حباؿ 

 من األحواؿ.
ولقد كاف القـو الذين يهاصبوف السلطات الوطنية على اعتبار أهنا 
من عمبلء االستعمار، وعلى أهنا سلطات مستبدة، وغَت تقدمية، أكثر 

رغبة ُب احملافظة على ىذا النظاـ وأف يشًتكوا فيو بشكل من الناس 
األشكاؿ عندما يصلوف إىل مراكز السلطة، ولو أنو من النادر أف يكوف 
السياسي البارز من أسرة من أسرات الرؤساء اؼبهمة، فإف عددًا منهم وبق 
لو أف وبمل لقب الرئيس، وىم ُب العادة وبملوف اللقب، ومنهم الدكتور 

وما" الذي انؿ حديثا مركز الرئيس ُب موطنو اػباص، وكلما عظمت "نكر 
شهرة السياسي ُب اجملاؿ األكرب، قل ما يعود عليو من ضبلو ؽبذا اللقب. 
وُب حالة الدكتور نكروما انؿ الشرؼ أىل موطنو األصلي ألنو رضي أف 
يكوف رئيسا ؽبم. ولكن اؼبغزى اؼبهم ُب ىذا اؼبوضوع أف اؼبرء هبب عليو 
أال وباوؿ أف يفرض على الناس آراءه التقدمية أبف يستنكر مثل ىذا 

 اؼبنصب على اعتبار أنو أصبح يبثل رجعية عتيقة.
وبطبيعة اغبل ليس معٌت االعًتاؼ دبنصب الرايسة الرغبة ُب بقاء 
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السيادة السياسية ُب أيدي الرؤساء، بل إف معظم السياسيُت اؼبفكرين 
لرؤساء، على أف يكونوا دبعزؿ عن اعبمهور يبيلوف عادة إىل استمرار ا

العادي، وأف يكوف ؽبم احًتاـ خاص، وىم وبددوف نوع ىذا االحًتاـ 
ربديدًا ىبتلف عما يقوؿ الرؤساء أنفسهم. ويرى السياسيوف أف احًتامنا 
للرئيس هبب أال يكوف معناه االسًتشاد برأيو ُب التصويت ُب االنتخاابت 

ددوف عن تقدًن مثل ىذه النصائح. ويرى ُب حُت أف الرؤساء ال يًت 
السياسيوف أف اؼبركز الذي يليق ابلرئيس ُب ىذه األحواؿ شئ أقرب ما 

 يكوف إىل اؼبركز الوراثي لكل من اؼبلك أو النبيل.
وال ريب أف رجاؿ السياسة اؼبنتخبُت ؽبم ُب ىذه األايـ اليد العليا ُب 

يهم وسائل ـبتلفة هبعلوف أي تصادـ جدي بشأف السلطاف، وال ريب أف لد
هبا الرؤساء عاجزين، إذا ىم أرادوا استعماؿ نفوذىم احمللي ُب مقاومة 
اػبطط اليت يضعها أولئك الساسة، ومن تلك الوسائل اعًتافهم دبنافس 
آخر ُب أي نزاع يقـو بشاف تويل منصب الرايسة أو أف يعيدوا رسم اغبدود 

كل مكاف تقريبا هبدوف أنو من   ؼبنطقة الرئيس احمللية، وذلك ألهنم ُب
الضروري أف يكوف أدىن مستوى للسلطات احمللية متفقا مع مناطق 

 الرايسات.
وىناؾ مقارنة ذات مغزى بُت اؼبركز الدستوري للرؤساء ُب نيجَتاي 
وُب غاان، وُب كل من القطرين كاف من الضروري قياـ تراض بشأف ما 

ألحزاب السياسية على استعداد يطلبو الرؤساء ألنفسهم، وما كاف رجاؿ ا
إلعطائو ؽبم، ولكن النتيجة اختلفت ُب اغبالتُت: ففي نيجَتاي انضم 
الرؤساء إىل نظاـ اجمللسُت النيابيُت على النمط الربيطاين ُب وستمنسًت؛ وُب  
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كل من أقاليم نيجَتاي االربادية الثبلثة يوجد ؾبلس للرؤساء لو سلطات 
السلطات اليت يبارسها ؾبلس اللوردات ُب التعديل والتأجيل دبا يشبو 

 إقبلًتا. 
والسلطة الفعلية الكربى لؤلمراء ُب نيجَتاي الشمالية تتمثل ُب 
الصوت األعظم جمللس الرؤساء الشمايل، بينما اجمللساف اآلخراف ليس ؽبما 
إال أف يؤجبل تنفيذ بعض القوانُت ؼبدة تسعة أشهر، أما اجمللس الشمايل 

فع اعًتاضو إىل اغبد الذي يتحتم معو عرض القانوف على فيستطيع أف يد
اجمللسُت ؾبتمعُت معًا للوصوؿ إىل حل. وال يستطيع أحد أف يرشح نفسو 
جمللس لرؤساء إال إذا كانت اغبكومة تعًتؼ بو رئيسا، على أف ىناؾ من 
الرؤساء الذين تعًتؼ هبم اغبكومة عددًا أكرب بكثَت فبن هبلسوف ُب ؾبلس 

. وىناؾ عدد قليل ؽبم من العضوية حبكم منصبهم، وأما اآلخروف الرؤساء
فيختارىم زمبلؤىم من الرؤساء مراعُت ُب ذلك أف يكوف ىناؾ سبثيل 
متعادؿ عبميع األقساـ اإلدارية ُب كل إقليم، وىكذا قد يطلب من بعض 
الرؤساء أف يبثلوا أشخاصًا ليسوا اتبعُت ؽبم، إال إذا فرضنا أف الرؤساء 

مركزىم يبثلوف ؾبموعة ذات مصلحة مشًتكة، ووبق ألي فرد منهم  حبكم
 أف يتكلم بلساف اآلخرين.

تسعى إلقصاء الرؤساء عن  -على عكس نيجَتاي  -وأما غاان فإهنا 
السياسة، مع احتفاظها ؽبم حبقوقهم التقليدية وامتيازاهتم، وتنص مواد 

سة التقليدية هبب الدستور اعبمهوري الرئيسية على مبدأ أف "منصب الراي
ضمانو وصيانتو، وقد منح الرؤساء اغبق ُب أف يعملوا دبا تسمح بو العادة، 
دبا ُب ذلك التوسط ُب اؼبنازعات اليت ال يزيد القدر اؼبتنازع عليو فيها على 



 022 

طبسُت جنيها، وأف يعطي ؽبم دخل عن األراضي اليت كانت التقاليد تعتربىا 
رض أصبحت اليـو ربت إدارة السلطة ملحقة دبنصبهم، )ولو أف ىذه األ

من  –احمللية اؼبنتخبة( وُب كل من األقاليم الستة اليت تتكوف منها غاان 
تنظر ؾبالس الرؤساء ُب شئوف مثل اؼبنازعات  -أجل األغراض اإلدارية 

بشأف األسبقية أو وراثة اؼبنصب، وصبيع قراراهتم هبب أف ربصل على 
وىل الرؤساء مناصبهم إال ابعتماد منو، ولو أف موافقة رئيس اعبمهورية وال يت

يعزؽبم أو ينفيهم. والواقع أهنم ىبضعوف لسيطرة ال تقل شدة عما كانت 
عليو اغباؿ ُب عهد اغبكم االستعماري، ولو أهنم قد فقدوا ما كاف ؽبم من 

 مسئوليات إدارية.

الرئيس نفسو ومستشاروه الوراثيوف وأولئك  –أما اؽبيئة التقليدية 
ىذه اؽبيئة ما زالت مركزًا لعامل  –الذين يبنحهم ألقااًب تعرب عن رضاه عنهم 

صغَت يتجو إىل الباطن من أجل القيم اليت ؽبا عندىم أعظم مكانة. وىل 
يبكننا أف نفسر ىذا ببساطة أبف الرئيس كانت توكل إليو سلطة ُب وقت 

ألمر ُب من األوقات من اغباكم األجنيب؟ ال أظن ذلك، بل إف جوىر ا
نظري ىو أف اجملتمع بلغتو وثقافتو وارتباطو أبرض مشًتكة ىو اؼبصدر 
الذي يستمد منو الوعي القومي، وىو ما يعرؼ عند عامة الشعب "ابلوعي 
الوطٍت" إذا كاف عدد السكاف الذين يشًتكوف فيو كبَتًا ويعرؼ ابسم 

 "الوعي القبلي" إذا كاف العدد صغَتا.

ـ كينيا حيث ال تعًتؼ اعبماعات اإلفريقية وقد سبق أف ذكران أقسا
اؼبختلفة ابلرؤساء، وؽبذا فإف تعيُت الرؤساء كعمبلء لبلستعمار ليس لو 
معٌت، وقد كاف تصميم بعض اعبماعات اليت ىي أقل عدداً، على أف 
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ربتفظ بسيطرهتا الكاملة على األراضي اليت اعًتؼ ؽبا دبلكيتها بقصد 
اورة اليت ىي أكثر ازدحاما ابلسكاف، كاف وقف اؽبجرة من األقاليم اجمل

ذلك التصميم مثبل يوضح ىذا االذباه نفسو، وىذا ىو اذباه قـو يشعروف 
بعبلقاهتم مع أقرب جَتاهنم شعورًا أقوى منو كبو أي ميداف أكثر اتساعا 
من اؼبصلحة اؼبشًتكة، وال مفر من أف يكوف ذلك من فبيزات اعبماعات 

 لو مغزى مهم إال ىذه العبلقات. اليت ليس ُب خربهتا شئ
 قوميات صػرية:

من جوىر التغيَت االجتماعي اؼبعاصر ُب اؼبيداف السياسي، أف ىذه 
الوحدات الصغَتة يندمج بعضها ُب بعض ُب وحدات أكرب، وُب ىذه 
الوحدات ينتظر من أعضائها اليـو أف يلعبوا على األقل من الناحية الرظبية 

ننا أف كبلل التغيَتات األخرى ُب العبلقات دورا فعاال، وبينما يبك
االجتماعية اليت وصفناىا ُب ىذا الكتاب ُب حدود االختيارات اليت يقـو 
هبا األفراد عندما تواجههم الظروؼ اعبديدة إذا بنا ُب ؾباؿ السياسة علينا 
أف ننظر إىل األشخاص، كما يروف أنفسهم بوصفهم أعضاء ُب ؾبموعات 

تعارض ؾبموعات أخرى منافسة ؽبا، وُب أايـ  ذات مصاّب مشًتكة
الرحبلت على األقداـ، حُت كانت الرسائل تنقل شفهيا، كانت اػبربات 
السياسية حبكم الضرورة قاصرة على العبلقات بُت اعبَتاف اؼبباشرين، أما 
التوسع ُب اآلفاؽ السياسية فقد جاء من خربات أانس آخرين حصلوا على 

الرحبلت، أو عن طريق التجارب الفعلية إىل أماكن خرباهتم بطريق قراءة 
 التعليم أو أماكن العمل، وُب بعض األحياف ابلسفر إىل ميادين القتاؿ. 
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أما خربة السفر من أجل التعليم، ولو كاف ذلك إىل اؼبدرسة الثانوية 
ُب قسم بعيد من الببلد نفسها، فهي خربة ال يشًتؾ فيها إال أقلية صغَتة، 

يوعا ُب غرب إفريقية منها ُب أي قسم آخر من إفريقية وىي أكثر ش
اؼبدارية، ففي غرب إفريقية قبد أف الطبقة ذات الوعي الوطٍت اليت ؽبا 
فكرة عن الدولة الكبَتة اعبديدة بوصفها وحدة ذات مصاّب مشًتكة، ىذه 

ببلدىم،  الطبقة تتكوف ُب األغلب من رجاؿ التحقوا أوال ابؼبدارس الثانوية ُب
 تعليم أعلى.  ي مدارس قليلة العدد، ٍب سافروا إىل اػبارج للحصوؿ علىوى

إف الزعماء اغباليُت ُب دوؿ غرب إفريقية اعبديدة قد تلقوا أفكارىم 
عن السياسة ُب جامعات لنكولن وىوارد، وُب لندف ومانشسًت وابريس، 
وىناؾ وجدوا ؾباال مشًتكا مع إخواهنم اإلفريقيُت من أجزاء أخرى من 
 ، أقطارىم نفسها أو من األقطار األخرى. وىذه العملية مستمرة كل يـو
على أف ؽبا ما يقابلها، وىو إقامة صبعيات الطلبة بعيدا عن الوطن ُب جو 
وطٍت مشًتؾ، حيث يبكنهم أف يلتقي بعضهم ببعض ويتجاذبوا أطراؼ 

لندف اغبديث بلغتهم القومية، ويتبادلوا األخبار الشخصية. ومن اؼبعتاد ُب 
أف الطلبة النيجَتيُت ىم غالبا الذين يكونوف ىذه اعبمعيات اليت تقـو على 

أعضاء  أساس إقليمي، وىم كغَتىم من الناس ينظروف إىل أنفسهم أحياان كأهنم
 اتساعا. ُب ؾبموعة أضيق ؾباال، وأحياان أعضاء ُب ؾبموعة ؾباؽبا أكثر

ماؿ ُب أماكن وقد كانت اػبربات اؼبشًتكة اليت وبصل عليها الع
عملهم أىم مؤثر ُب تلك األجزاء من إفريقية حيث يكوف التعليم أقل 
تقدما، وىذا نظهر من مظاىر التحضر ذبب دراستو ُب مكانو بتفصيل 
أكثر. ولكن ينبغي علينا أف نذكر ىنا أف اغبركات السياسية ُب وسط 
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لفنيُت، ال إفريقية قد انبعثت ُب األصل من اؼبصاّب اؼبشًتكة للعماؿ غَت ا
من مصاّب الطبقة اؼبثقفة اليت ال يوجد منها حىت اآلف إال عدد قليل، وىنا 
هبد اؼبرء أهنم يعًتفوف ُب بعض األوضاع ابؼبصلحة اؼبشًتكة الكربى، وَب 

 بعض األوضاع ابؼبصلحة الصغرى.

وكثَتًا ما يذكر الناس اػبربة اليت انؽبا اجملندوف ُب اػبدمة األجنبية 
ب على أهنا من أسباب زايدة الوعي السياسي فبا رأتو األقطار أثناء اغبر 

اإلفريقية ُب عامل ما بعد اغبرب. وحقيقة أف تذمر اعبنود العائدين كاف من 
بُت العناصر ُب اغبركات اليت قاـ هبا اإلفريقيوف يطلبوف السيطرة على 

ت مستقبل حياهتم وخاصة ُب غاان اليت كانت ُب مقدمة األقطار اليت سار 
 ُب طريق االستقبلؿ.

ولكن، قد يكوف من الصعب علينا أف نوضح أف ىذا إمبا كاف تعبَتا 
بوضوح  عن تصورات جديدة للمصلحة اؼبشًتكة، كالذي نستطيع مشاىدتو
األسفار  بُت الطبقات اعبديدة من اؼبثقفُت والعاملُت ابألجر، ومن البديهي أف

 ىيئت ؽبذا التوسع. ال توسع عقوؿ الناس إال إذا كانت عقوؽبم قد
وىكذا قبد ُب الدوؿ اإلفريقية اعبديدة "رجاال من عاؼبُت" وليس 
اؼبقصود بذلك أف كل رجل منهم عليو أف يهيئ نفسو للحياة ُب عاؼبُت 
متناقضُت، ولكن اؼبقصود أف ىناؾ أقلية صغَتة تنظر إىل اؼبشاكل 

ُب حُت أف السياسية ُب نطاؽ الدولة ككل، وُب نطاؽ العامل اػبارجي، 
األغلبية العظمى من الشعب مازالت منهمكة ُب منافسات صغَتة األنبية 
ُب داخل الدولة، وىذا االختبلؼ ُب النظر ىو الذي يفسر لنا كثَتا من 



 052 

 الصعوابت اليت تواجهها الدوؿ اعبديدة ُب إفريقية وُب غَتىا من العامل.

وضاع وقد كاف ىذا االختبلؼ ُب النظر عقبة ُب سبيل خلق األ
السياسة من النوع الذي ينتظر أف ربتاج إليو دولة تعيش ُب القرف 
العشرين، ومن ىذه األوضاع اليت كاف مفروضا وجودىا ُب اؼبمتلكات 

 الربيطانية اغبكومة احمللية النيابية.
ومن بُت اؼبزااي الكثَتة اليت تنسب إىل اغبكومة احمللية النيابية أهنا 

ة ذات اؼبصاّب اؼبشًتكة صوات مسموعا ُب تعطي سكاف اؼبناطق الصغَت 
توزيع اؼبوارد اؼبختلفة من أجل اؼبنافع العامة، ولكن إىل أي حد تكوف 
اؼبنطقة صغَتة؟ فإف اؼبنطقة كلما صغرت قلت مواردىا، وقد ازبذت صبيع 
اغبكومات احمللية من أجل مشاريعها مقياسا للحد األدىن من عدد السكاف 

وحدة صاغبة. وقد دعا ذلك ُب صبيع األحواؿ إىل الذي يبكن معو تكوين 
ضم ؾبموعات كانت تعترب نفسها فيما مضى وحدة مستقلة. وقد أبدت 
اجملموعات الصغَتة ُب أغلب األحواؿ اعًتاضها على الدمج ُب وحدة  
كبَتة، وكانت تعرب عن اعًتاضها ُب عبارات من الوالء السياسي التقليدي، 

ستقبل عن رئيسهم" ومثل "لن ندفع ضرائب مثل "رئيسنا كاف دائمًا م
". إف اؼبصلحة اؼبشًتكة تقاس ابلسياسة ال ابعبغرافية.  ألولئك القـو

وإذا نظران إىل األمر على نطاؽ أكرب قبد أف الوعي ُب ىذه 
القوميات الصغَتة ىو الذي أدى إىل اقًتاحات بتقسيم األقاليم الثبلثة 

ة أو تسعة أقساـ، كما أدى إىل وضع اغبالية ُب ارباد نيجَتاي إىل شباني
دستور لكينيا ال يًتؾ للحكومة اؼبركزية من السلطة إال قدرًا يبلغ درجة 
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اػبطر ُب ضآلتو. أما ُب أوغندا فإف فبلكة بوجندا، وىي فبلكة غنية كثَتة 
السكاف، قد قبحت ُب إثبات حقها ُب إنشاء عبلقة فيدرالية بينها وبُت 

وىي أقاليم أصغر مساحة  –ما قامت جاراهتا حكومة أوغندا، وسرعاف 
مطالبة دبركز مثل مركز بوجندا على أساس أف لكل شعب  -وأقل ثروة 

 اغبق ُب أف ىبتار حكومتو بنفسو. 
الذي  (2)وىناؾ ظاىرة أخرى ؽبا مغزى مهم، وىي أف شعب بزوجا

انقسم إىل اثٌت عشرة فبلكة ضئيلة، تقدـ دبثل ىذا الطلب، وكاف ينطق 
انو رئيس اجمللس االنتخايب للبزوجا، الذي أتلف ربت اإلدارة بلس

الربيطانية، وىذا الرئيس ينتمي إىل أسرة مالكة إبحدى فبالكها الكبَتة 
 نسبياً، إال أنو مل يكن وبق لو أف وبكم صبيع البزوجا.

وقد ظلت أسرة ىذا الرئيس زمنًا طويبل تلح على اإلدارة الربيطانية 
الوراثي. وؼبا كانت اإلدارة الربيطانية تفضل مبدأ حىت تعًتؼ دبركزه 

االنتخاب مىت كاف متفقًا مع التقاليد، لذلك أعلنت دائمًا رفضها. وقد 
الثورو  ومعو ثبلثة ملوؾ عبماعات 2690سافر الرجل إىل لندف ُب ربيع سنة 

والبنيورو واألنكويل، وتفاوض مع وزير اؼبستعمرات على أساس الشروط نفسها 
تفاوض اآلخروف عليها، ولكن فبا يستحق الذكر أف اؼبمالك اؼبنفصلة اليت 

مل تنازع إحداىا أحقية الرجل ُب السيادة  -ما يبدو –عبماعة السوجا على 

                                                 

ُب غرب أوغندة، أما الثورو والبنيورو واألنكويل فهي من صباعات البانتو  busogaالبزوجا ( 2)
بائل من أصل حامي تسكن اإلقليم الشرقي من أوغندة، وكانت فبلكة بوجندا تسيطر على ق

 .2172معظم األراضي اليت ُب اماؿ حبَتة فكتوراي، وقد وصل إليها السَت صمويل ببكر سنة 
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 .(2)صباعي عليهم، وىكذا يظهر أف البزوجا كاف ؽبم فعبل وعي

من الواضح أف اللغة اؼبشًتكة واألوضاع اليت تقـو على مبط واحد 
بشر بنمو ىذا الوعي، ولكن الوعي ال يبكن خلقو من العدـ، ىي عوامل ت

إذا مل يكن موجوداً، ويبكننا أف نرى ذلك بُت الوالايت الصغَتة ُب اؼبنطقة 
الساحلية ُب غاان، وىي والايت ؽبا لغة مشًتكة وىي لغة األكاف وؽبا 

نت تكوين سياسي يبيزىا كما أف ؽبا نظامًا خاصًا ابلعقائد الدينية. وقد كا
تلك اؼبنطقة من بُت اؼبناطق اليت قامت فيها أقوى معارضة حملاوالت ضم 

 الرايسات الصغَتة بعضها إىل بعض ُب السلطة احمللية.
وإين ال أحاوؿ أف أقدـ تفسَتاً ؽبذا االختبلؼ، ويبكن القوؿ أبف من 
أسباب ذلك اؼبهاـ الدينية لرؤساء األكاف، وكانوا يؤدوف تلك الشعائر 

ابرز للعياف تلمع فيو اؼببلبس والنياشُت. ويبكن وصف ىذا  ابستعراض
العمل أبنو تعبَت عن الزىو اؼبدين، ومع ذلك فممالك السوجا ينبغي أف 

 تكوف ؽبا أيضاً شعائرىا اعبماعية، ولو أننا ال نسمع عنها إال القليل.
وىذا الزواج اعبماعي القومي ُب الوحدات السياسية الصغَتة ىو 

ق العمل الديبقراطي ابؼبعٌت الذي تعرؼ بو الديبقراطية ُب ذلك عقبة ُب طري
القسم من العامل الذي ال يعترب نفسو ديبقراطيا فحسب، بل يعترب نفسو 
حرًا كذلك، وأف فكرة اغبكومة النيابية نفسها، ابؼبعٌت الذي يفسروهنا بو 

يار ىو أف كل ابلغ من السكاف أو على األقل من الذكور يؤخذ رأيو ُب اخت
من وبكمونو، ال شك ُب أف تنطوي ربتها فكرة أخرى وىي أف عددًا كبَتاً 

                                                 

 ُب إقليم البزوجا كما أف اعباندا ىم صباعة إقليم بوجندا.السوجا ىم اعبماعة اليت تقيم ( 2)
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من السكاف الذين ينتشروف فوؽ مساحات واسعة من األرض يبكنهم أف 
يتفقوا على اؼبصاّب اؼبشًتكة اليت يودوف أف يعمل حكامهم على النهوض 

طر هبا، ولكن اؼبصلحة الوحيدة اليت ثبت أف اإلفريقيُت ُب قطر بعد ق
يشًتكوف ُب التمسك هبا صبيعًا ُب كل مستعمرة ىي اؼبصلحة اليت ذبمع  
كلمتهم على مقاومة السلطة االستعمارية، ولكن عندما تستقل اؼبستعمرة، 

كل   تظهر خبلفات داخلية جديدة أو تعود إىل الظهور خبلفات قديبة ويعتقد
 عضائو،قسم من السكاف أنو ال يصلح للدفاع عن مصاغبو غَت واحد من أ

ُب  وتنظر الوحدات الصغَتة إىل نفسها كأقليات دائمة، كتب عليها أف تبقى
 طي اإلنباؿ على الدواـ. وؼبا كانت كل وحدة ُب الواقع أقلية ابلنسبة

 عليها. للمجموع فإف لكل وحدة أف تقوؿ إف كل إجراء البد أف يبيز اآلخروف
لسكاف الذين وىكذا وبتفظ الرؤساء أبنبيتهم كنواة يلتف حوؽبا ا

يروف أف وحدهتم العنصرية التقليدية أعظم أنبية من الوحدة القومية 
اعبديدة، ولكن انعزاؿ ىذه اجملموعات دبا ؽبا من لغة مشًتكة ومن ثقافة 
وتقاليد، فبا ال يوجد لو ُب اللغة اإلقبليزية لفظ مناسب مثل اللفظ 

، والذي ال يبكن الذي يستعملو الكتاب الفرنسيوف ethane"(2)الفرنسي "
أف يكوف معناه التاـ "القبائل" وىذا الشعور ابلعنصرية يبكن أف يتوافر حىت 
إذا مل توجد لو مثل تلك النواة، وىو عامل لو قيمتو ُب سياسة الدوؿ 
اإلفريقية اعبديدة وىو أيضًا وبوؿ دوف ما تبديو اغبكومات النيابية من 

فائدة من التأسف على وجود استعداد ألخذ األمور ابلًتاضي. ولكن ال 
                                                 

" اليوانين ومعناه قـو أو شعب ومنو عم األثنولوجيا الذي ethnosفظ "ظ مستمد من لفلىذا ال( 2)
 يدرس اعبماعات البشرية.
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الوطنية دبعناىا الضيق، والظن أبف الناس ابلوعظ يبكن أف يتخلوا عنها 
 فهي موجودة فعبل.

وىناؾ تداخل بُت اؼبصاّب احمللية واؼبصاّب القومية، وؽبذا فإف 
األقطار اإلفريقية اليت تقـو فيها أحزاب سياسية يناوئ بعضها البعض، 

تيار بُت اؼبصاّب احمللية واؼبصاّب القومية على يبكن فيها أف يتوقف االخ
االتصاؿ الشخصي لزعيم اغبزب بطرؼ من أطراؼ اجملاالت احمللية وردبا 
يكسب اغبزب رأس جسر ُب إقليم جديد أبف يعضد كتلة من السكاف غَت 
راضية عن أحواؽبا احمللية، وقد يضم اغبزب أعوااًن من وحدات سياسية 

ات ب قوة جَتاهنا، وىكذا نقـو كثَت من اؼبخالفصغَتة كانت مغمورة بسب
فس من أجل اؼبناصب التقليدية أو األلقاب "ويبكننا أف على أساس التنا

 اإلقليم الغريب من نيجَتاي بُت حزب، كتلة ُبح ذلك دبا حدث نوض
ائو من صباعة ض( الذي يكاد يكوف صبيع أعactiongroupالعمل، )

 (2) (ncnc) -ٍت للمدنيُت النيجريُت"الَتواب، وبُت حزب "اجمللس الوط
الذي يعتمد بوجو خاص على ببلد اإليبو. وأف وجود ىذين اغبزبُت وحده  

ضامن العنصري توضيحًا ابرزاً، ولو أنو األنبية الكبَتة للتضيح لتو  كاؼ
 (0) ىذه اغبالة ال شأف لو ابلوالء لرئيس ما. وقد أنشأ الدكتور أزيكيويُب

يكوف فبثبل لنيجراي أيكلها، ولو أنو من الناحية العملية  حزاًب وكاف يؤمل أف
فحسب. وقد  اعبنوب ُبمن األقلية اؼبتنورة    أوؿ نشأتوصبع أعضاءه ُب

                                                 

 "national council of nigeriancitizensاختصار السم اغبزب وىو: "( 2)
(0 )dr lzikiwe 
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فقط"  ذلك الوقت السيد "ُب (2)يمي. أولوءو"فم إليو الرئيس أو ابانض
وكاف ُب ذلك الوقت زعيم الَتواب السياسي، ولكن احملالفة بُت الرجلُت مل 

دـ طويبل، فقد اهتم إزيكيوي أولوءو أبنو هبعل اؼبصاّب احمللية قبل اؼبصاّب ت
القومية، واهتم أولوءو إزيكيوي أبنو يطمع ُب السيطرة على اإليبو 
وانسحب أولوءو لكي ينشئ لنفسو حزب "كتلة العمل" وىكذا قاـ النزاع 

 بينهما على مسألة "ؼبن يكوف االستقبلؿ وعمن يكوف"؟.
ة أصدقاء أولوءو استمروا ضؼبعار ن كاف لديهم سبب ؿبلي ولكن الذي

على  (0) مسقط رأسو "إجيبو"ُبأما  (ncnc) اجمللس الوطٍت للمدنيُت ُب
إف اغبزب سبيل اؼبثاؿ، حيث كاف ىناؾ نزاع على الرايسة التقليدية، ف

ُب اغبصوؿ على تلك الرايسة والذي أمده أولوءو ابؼبساعدة الذي قبح 
استمر على  فصالو عن أزيكيوي، ُب حُت أف اغبزب اؼبعارضانغبق بو ُب 

 (. ncncإخبلصو غبزب "اجمللس الوطٍت للمدنيُت النيجَتيُت". )

ُب كل من السلطات  نيجراي ُبوبعد أف أدخل نظاـ اغبكم النيايب 
احمللية واؼبركزية، أصبحت مدينة "إابداف" عاصمة اإلقليم الغريب، مركزاً 

مد على أغلبية من "كتلة العمل" ُب حُت أف األغلبية غبكومة إقليمية تعت
(. ومن أسباب قباح اغبزب ncncُب ؾبلس اؼبدينة كانت من اغبزب الثاين )

ُب االنتخاابت احمللية العداوة بُت "إابداف" وبُت اؼبوطن الريفي الثاين 

                                                 

(2 )obafemi awolowo 
فة تعادؿ البعد بُت يب من الغوس دبساإىل الداخل قليبل، وإىل الشماؿ الغر  ijebu( تقع إجيبو 0)

الغوس وإيبوكوات، ومثل ذلك البعد بينها وبُت إيبوكوات، وتقع إابداف إىل اماؿ إجيبو وتبعد عنها 
 دبثل ىذه اؼبسافة.
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 ألولوءو وىو "أجيبو" وكبلنبا من ببلد إقليم الَتواب.

لقوميات الصغَتة" اليت كانت موجودة من قبل  أما ُب الكونغو فإف "ا
ها اػباصة، ولو أف تلك اؼبصاّب مل كانت ربركها اؼبصاّب اػبارجية ألغراض

تكن قد أوجدت تلك القوميات الصغَتة ولكنها قد أملت على األحزاب 
كانت اؼبعارضة الكربى بُت   2692ُب انتخاابت سنة السياسية اذباىاهتا 

يصبح الكنغو دولة مستقلة ؽبا حكومة موحدة وبُت األحزاب اليت تريد أف 
األحزاب اليت كانت خطتها االرباد الفيدرايل مع أكرب قدر من االستقبلؿ 
الذاٌب لؤلقاليم، وىذا ىو النموذج الذي أصبح مألوفا عند اعبميع فبن 
يتتبعوف تطور الدوؿ اإلفريقية اعبديدة. وأما الذين أيملوف ُب أف وبصلوا 

اؼبراكز ُب اعبمعية التشريعية اؼبركزية فيناصروف اغبكومة  على أغلبية
اؼبركزية. وأما األقليات فًتغب ُب انتقاؿ السلطات إليها، وقد تعقدت 

 األمور ُب الكنغو بسبب طبيعة التوزيع اعبغراُب ؽبذه األقليات.

كانت أشد منافسة بُت شعوب الكونغو وأطوؽبا مدى تلك اليت 
 واللولوا. وُب وسط اإلقليم اإلداري ؼبديرية  قامت بُت صباعيت اللواب

كساي، اليت أطلقت عليها السلطات البلجيكية اسم لولوا وىو اسم 
اعبماعة السائدة من سكانو، قامت مدينة "لولوا بورج" اليت أنشأىا 

ضم الكونغو إىل بلجيكا بزمن قبل أف تن (2)اؼبكتشف األؼباين فسماف

                                                 

ُب  2159فريقية، ولد سنة من رواد القارة األ herman vissmanفسماف ىرماف ( 2)
وقد عُت  2119اراتد حوض هنر كساي سنة و  2625فرانكفورت، على األودر، وتوُب سنة 

وتقع مدينة  interiorafricaومن أشهر كتبو  2169-2165حاكماً لشرؽ أفريقية األؼباين من 
 فد هنر كساي".لولوا بورج على هنر لولوا "را
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عة اللولوا عبلقة ودية واستطاع أحد طويل، وقد نشأت بُت فسماف وصبا
رؤسائهم وىو كاالمبا، أف يثبت دبعونة ىذا اؼبتكشف، سلطتو على عدد 

 من صباعات اللولوا اليت كانت قببل تتمتع ابستقبلؿ ؿبلي. 
وقد حافظ من خلفوا كاالمبا على ىذا الوضع، ولكنهم مل يقدموا 

غباؿ ُب كثَت من األماكن، العماؿ لبناء "لولوا بورج"، وذلك ألنو كما كاف ا
مل يكن لؤلنواع اعبديدة من العمل قدرة على جذب الفبلحُت الذين يقنعوف 
إبنتاج أرضهم، ولكن اللواب ىم الذين انتهزوا الفرص اعبديدة وكانوا 
مهاجرين من أماكن بعيدة. وقد كاف اللواب منذ أايـ ذبارة الرقيق يتحركوف 

 إقليم لولوا.ابنتظاـ كبو الشماؿ، والغرب إىل 

وقد بٍت اللواب مدينة لولوا بورج، ومنهم كانت قوة العماؿ اليت 
أنشأت السكة اغبديدية، والذين عملوا ُب مناجم كساي، وسرعاف ما 
أصبحوا يبلئوف صبيع الوظائف اليت تقتضي معرفة القراءة والكتابة، أو 

لى ذلك اؼبهارة اؼبيكانيكية ُب كساي وكثَت منها ُب كاتنجا. وعبلوة ع
حصل اؼبهاجروف من اللواب على أرض زراعية ُب ببلد اللولوا لكي يزرعوا 

اعًتفت السلطات البلجيكية  2605فيها ؿباصيل نقدية، وُب حوايل سنة 
 بتبعية بعض األراضي عبماعة اللواب. 

ويدعي زعماء اللواب أهنم أصبحوا أكرب ؾبموعة عنصرية ُب مديرية  
ددا اللواب ُب لولوا بورج ثبلثة أمثاؿ أصبح ع 2692كساي، وُب سنة 

عدد اللولوا، وؽبذا ليس غريبا أف ينتخب فيها عمداتف من اللواب. وعندما 
أخذ اللولوا يرسلوف أبناءىم إىل اؼبدارس، ويبحثوف ؽبم عن الوظائف، تبُت 
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ؽبم أف اؼبناصب اعبيدة كلها ُب يد اللواب، وقد كاف ىذا سببًا الستيائهم، 
تياءىم ما وبس بو الفبلحوف صبيعا من العداء كبو الغرابء وفبا ضاعف اس

 الذين يعتدوف على أرضهم.
وُب العادة يتطور مثل ىذا النوع من األوضاع بعد إدخاؿ اغبكم 
النيايب إىل أزمة، وخاصة عند إدخاؿ اغبكم النيايب احمللي، وال يدخل ُب 

ئفتُت اؼبتنافسُت حساب اؼبتنافسُت على اغبكم أنو من اؼبمكن أف يبثل الطا
أشخاص ؽبم سياسة مشًتكة، والسؤاؿ الوحيد الذي ىبطر على ابؽبم ىو: 
ؼبن تكوف الرايسة؟ وىذا ىو السؤاؿ الوحيد الذي ترشدىم إليو خرباهتم، 
وىو السؤاؿ الذي هبري على األلسنة ُب صبيع األمم عندما يضعوف 

السؤاؿ  عقبات ُب سبيل منح اعبنسية، ولكن ُب إفريقية نسأؿ ىذا
العناصر اليت تتكوف منها ؾبموعات السكاف اليت كاف مفروضا فيها أف 

 تبلغ اليـو مرتبة االستقبلؿ، وىي أمة واحدة.

وعندما بدأت األحزاب السياسية ُب الكونغو تتكوف استعداداً 
، وىي اػبطوة النهائية 2651النتخاابت اجملالس البلدية ُب ديسمرب سنة 

يابية، انضمت اللواب، وكانوا ُب ذلك الوقت صباعات كبو قياـ اغبكومة الن
منتشرة ُب أكباء الببلد اؼبختلفة، إىل "اغبركة الكنغولية الوطنية" بزعامة 
ابتريس لومومبا، وىو ينتمي إىل قبيلة صغَتة اظبها تيتيبل، وكانت تلك 
اغبركة ترمي إىل اغبصوؿ على االستقبلؿ مع قياـ حكومة موحدة. وقد 

ىل أف اللولوا انضموا إىل اغبزب اؼبعارض وىو "االرباد الكنغويل أدى ذلك إ
الوطٍت" وىو أيضًا حزب غَت قبلي ينادي بوحدة الكونغو، وؼبا كانت 
أىداؼ ىذين اغبزبُت تكاد تكوف واحدة فإف الشيء الوحيد الذي كاف 
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يفصل أحدنبا عن اآلخر ىو اغبزازات احمللية، وسرعاف ما تضاءؿ حزب 
قباح  كونغويل وأصبح حزاب لولواي ال ىم لو إال معارضة اللواب، وقد زاداالرباد ال

 واستياءىم. حزب اغبركة الكونغولية ُب انتخاابت البلدية من قلق اللولوا
وُب ذلك الوقت نشروا على اؼبؤل تقريرا حكوميا سراي، وبتوي على 

علن اللواب اقًتاح وسائل ـبتلفة لتنظيم مركز اللواب ُب ببلد اللولوا. وقد أ
معارضتهم ؼبا فيو من إجحاؼ حبقوقهم. وقد ألقيت اػبطب اغبماسية وكاف 
ىناؾ قتاؿ بُت اللواب واللولوا، وبعد ذلك دبر اجتماع للتوفيق بُت الطرفُت، 
وىناؾ اتفق على أف صبيع اللواب الذين يقيموف ُب أرض اللولوا، والذين 

عليهم العودة ُب هبب  222,222ليس ؽبم عمل فعلي، ويبلغ عددىم 
مدى شهرين إىل منطقة ريفية كانوا قد ىاجروا منها ُب فًتة سابقة، وذلك 
ألهنم اعتربوىا أرضا ال تصلح للزراعة، ولكن السلطات اإلدارية اليت 
تعرؼ أنو ال يبكن نقل عدد كبَت من السكاف أبي حاؿ دوف أف ربدث 

فإف كبو متاعب مريعة، رفضت االعًتاؼ هبذا االتفاؽ، ومع ذلك 
انتقلوا فعبل إىل مناطق مل يزرع هبا شئ من احملاصيل الغذائية،  95,222

وؽبذا وقعت ؾباعة. وعند ذلك طلب اللواب أف تكوف ؽبم دولة يبكنهم فيها 
 االرباد مع إخواهنم ُب اؼبقاطعة اجملاورة وىي كاننجا.

ب وُب تلك اؼبقاطعة أيضا كاف اللواب أقلية من اؼبهاجرين غَت اؼبرغو 
فيهم وكانوا قد استقروا ُب األجزاء الشمالية من اإلقليم. ولو أف قسما  
كبَتا من القوة العاملة الصناعية كانت منهم إال أهنم مل يتوصلوا إىل ما 
يقرب من احتكار اؼبناصب ذات اؼبرتبات العالية اليت يتمتع هبا اللواب ُب  

ف ُب منطقة وىم السكاف األصليو  -كساي، وذلك ألف صباعة اللوندا 
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انفسوىم ُب اغبصوؿ على تلك اؼبناصب وقبحوا على قدر  -اؼبناجم 
 اإلمكاف ُب إبعادىم. أو على األقل ىذا ما يعتقده اللواب أنفسهم.

وُب فًتات األجازات كاف عماؿ اللواب أوؿ من يستغٌت عنهم 
ويرسلوف إىل مواطنهم، وؽبذا فإهنم كانوا على استعداد ؼبعارضة تشوميب 

و اؼبمثل عبماعة اللوندا وبغَت اعتبار لسياستو االنفصالية اليت تؤدي بوصف
إىل فصل اللواب ُب كاننجا عن اللواب ُب كساي، وتبعا لذلك عضدوا 

كساي كاف غبزب لومومبا أعضاء من    لومومبا بوصفو خصم تشوميب، وُب
كل من اللواب واللولوا وسرعاف ما حدث شقاؽ بينهما وعقب ذلك انشق 

 زعيم اللواب، الربت كالوقبي وأنشأ حزابً منفصبل.

ولو أنو احتفظ ابالسم األصلي للحزب إال أنو سياسة مناقضة ُب 
كوف موضوع النزاع الوحيد، وىو: ىل يكوف الكونغو دولة متحدة أـ ي

دولة فيدرالية؟ وقد أدي انشقاقو على لومومبا أف انضم اللولوا إىل حزب 
لومومبا، وعند ذلك انضم كالوقبي إىل تشوميب، ولكنو بعملو ىذا فقد 
تعضيد اللواب ُب كاتنجا، الذين كانوا ينظروف إىل تشوميب بصفتو فبثل 

 اللوندا، كعدوىم الرئيسي.

الذي كاف قد انضم إليو ُب  وكانت معارضة كالوقبي ؼبؤسس اغبزب
أوؿ األمر، فبا أكسب لومومبا تعضيد صبيع اجملموعات الصغَتة، اليت  
كانت زبشي سيطرة اللواب، وقد كاف من بُت حلفاء لومومبا ُب اغبكومة 
االئتبلفية ُب الربؼباف الكونغويل سبعة مندوبُت عن كساي، وقد انضموا إليو 

عيم اللواب ُب كساي، أو معارضة ال لغرض سوى ما كاف من معارضتو لز 
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ذلك الزعيم لو، وانضم إليو أيضًا سبعة مندوبُت عن كاتنجا ؼبعارضتهم 
لتشوميب، وقد ظبي أولئك اؼبندوبوف فبثلو اللواب ُب كاتنجا، ومن ىذا نرى 

 صديقي". كيف أهنم يطبقوف إىل مدى واسع اؼببدأ، الذي يقوؿ: "عدو عدوي
 (2)تآكل الدميقراطية

من الدوؿ اإلفريقية اعبديدة كاف على األقلية اؼبتعلمة دبا ؽبا ُب كل 
من نظرات واسعة ُب األمور أف ترتبط بتنفيذ الدستور النيايب الذي دبوجبو 
يقـو على تنفيذ السياسات الوطنية ىيئة إدارية تشمل األمة كلها، فالدوؿ 

اتَتىا اليت تتكلم اللغة اإلقبليزية، بدأت عهد االستقبلؿ أبف وضعت دس
ابلتشاور مع وزارة اؼبستعمرات الربيطانية ُب حُت أف الدوؿ اليت كانت 
تتكلم الفرنسية وضعت دساتَتىا بنفسها، ولكنها اتبعت ُب ذلك النماذج 
الفرنسية ويشتمل كل دستور على ؾبموعة من األدوار اليت يؤديها فبثلوف مل 

 ي بو وفق التقاليد.يكن ؽبم عهد هبا، ومل أيلفوا األسلوب الذي كانت تؤد

وهبذا يبكن للباحث ُب العبلقات االجتماعية أف يصف اؼبوقف، ُب 
حُت أف الباحث ُب النظرايت السياسية ردبا يقوؿ إف أولئك الساسة اعبدد 
مل يتعلموا شيئا من القواعد اليت تتبع ُب إدارة بعض أنواع اجملالس، بل إهنم 

 ا فكرة اغبكم النيايب.ال يدركوف حقيقة الفروض اليت تنطوي عليه
وإف معظم الذين يراقبوف التطور السياسي، ُب الدوؿ اعبديدة يبدوف 
قلقهم ؼبا ظبي "آتكل الديبقراطية" دوف أف يكوف لزامًا عليهم أف يقبلوا 

                                                 

ف ليعرب هبا عما يراه " اليت يستعملها اؼبؤلthe erosion of democratyىذه ترصبة عبارة "( 2)
 .2692السياسية ُب أفريقية ُب الفًتة اليت تلت سنة  من اغبالة
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تلك التفسَتات الفجة اليت يقوؿ هبا البعض من أف القـو ال يصلحوف 
رى البعض ُب النظاـ للديبقراطية، ألهنم ليست ؽبم خربة سابقة. وي

التقليدي للدوؿ الصغَتة اليت نشأ فيها الساسة اعبدد ما يفسر لنا اػبروج 
على اؼبثل األعلى للتسامح بُت اآلراء اؼبتعارضة، وىو التسامح الذي نعرب 
عنو ابالعًتاؼ الرظبي ابغبزب اؼبعارض، ولعل ىذا ىو التفسَت الذي ينتظر 

قوؿ بو، وردبا كاف ىناؾ فعبل بعض من األنثروبولوجي االجتماعي أف ي
 األنثروبولوجيُت االجتماعيُت الذين يقولوف بو.

وإنو ابلطبع لقوؿ صحيح أف فكرة اؼبعارضة الربؼبانية ىي فكرة تقـو 
على زبصص ُب مستوى عاؿ، كما أهنا ليست فكرة مقبولة إال ُب ؾباؿ 

حكومة، ؿبدود، وىي اؼبعارضة اليت تقف ابؼبرصاد لتقيم حكومة مكاف 
دبجرد أف ربصل ىذه على أغلبية أصوات االنتخاابت. مثل ىذه الفكرة 
ليست فبا يوجد ُب تقاليد أية شريعة إفريقية. وابلطبع من الصواب القوؿ 
أبف طرؽ اإلفريقيُت للوصوؿ إىل القرارات ال تعطينا من السوابق ما يصلح  

الكبَتة، ولكن  كدليل نسَت عليو سَتًا انفعاً، ُب حكومة دولة من الدوؿ
بعض الكتاب يبيلوف إىل القوؿ أبف الزعماء اإلفريقيُت إمبا يسعوف إىل وضع 
سوابق مستمدة من مَتاثهم الثقاُب اػباص، وىذا ما يفسر لنا خروجهم 
على مبوذج الربؼباف اإلقبليزي ُب الدوؿ اعبديدة اليت تتكلم اللغة اإلقبليزية، 

قد تبُت أنو أسهل منو عند التطبيق أما النموذج الباريسي وىو أحدثها ف
 دبعرفة أولئك الذين اتبعوه.

وىذا ىو رأي األنثروبولوجيُت، الذين ينظروف إىل الناس على أهنم قد 
صبوا ُب قوالب من الثقافة اليت شبوا وترعرعوا ُب أحضاهنا، فبل يبكنهم أف 
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علماء  يستجيبوا إىل موقف من اؼبواقف إال ابلطرؽ اؼبألوفة ؽبم فعبل، أما
النفس االجتماعيوف، الذين يتصلوف هبذه اؼبدرسة الفكرية اتصاال وثيقا، 
فإهنم يروف ُب التغيَت االجتماعي عملية لتعلم طرؽ جديدة للسلوؾ، كما 
يتعلم اؼبرء أي سر من األسرار الفنية، أما الذين خلفوا اغبكومات 

مل تكن ىناؾ االستعمارية فقد جعلوا شعارىم االعتماد على أنفسهم، ولو 
 قواعد يسَتوف عليها.

وردبا كاف تشبها أفضل أف نقوؿ إهنم شخصيات مسرحية اختَتوا 
للتكفل ابألدوار، ولكن مل تكتب سطورىا، فاغبكومات اإلفريقية اعبديدة، 
تعُت موظفيها من رجاؿ جدد مل يسبق ؽبم شغل مناصب حكومية أايـ 

أايـ الصورة اؼبعدلة لتلك األنظمة األنظمة العتيقة التقليدية الزائلة، أو حىت 
ُب عهد االستعمار، وؽبذا فإف عبلقة زعيم اغبزب أبتباعو، وعبلقة الوزراء 
بزمبلئهم وابلبَتوقراطية اإلدارية وابعبمهور العاـ، كلها عبلقات جديدة، 
ووبتمل أف زعماء اغبزب السائد اعبديد كانوا عصبة من األصدقاء اشًتكوا 

الوطنية، وُب ذلك الوقت كانوا يعتربوف من اؼبخربُت، معا ُب عهد اغبركة 
أما فيما بعد أي ُب فًتة االنتقاؿ فقد اهتموا ابلتعاوف مع اإلدارة 

 االستعمارية الزائلة. 
ومن اعبائز أف األغلبية العظمى منهم ينتموف إىل قسم معُت من 

يدعو الببلد، وىو القسم الذي أنشئت فيو أقدـ اؼبدارس، وىذا ابلطبع ما 
إىل ارتباط بعض األحزاب ببعض القبائل، وإىل قلق جَتاهنم من أف يقـو 
اغبكم كلو ؼبصلحة القبيلة السائدة وحدىا. وحىت لو كاف ذلك صحيحاً، 
فإف عبلقاهتم مل تنشأ عن طريق رعي اؼباشية أو تطهَت الطرقات مع 
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من صبعيات الشباف، وإمبا تنشأ ُب اؼبدارس أو الكليات أو ما ىو أىم 
 ذلك فيما وراء البحار، حيث كانوا يشاركوف على الدواـ ُب معاىد غربية.

وابلطبع يصح لنا أف نقوؿ إف صبهور الشعب، وقد ظل بعضهم ُب 
قريتو مل يغادرىا، ومعظمهم مل يغادر القارة اإلفريقية، أعطيت ؽبم أيضاً 

يسوا أدوار ُب اؼبسرحية اعبديدة، دوف أف يكوف دورىم مكتواب، ولكنهم ل
فبن يقرر ما إذا كانت الدساتَت اعبديدة تعمل طبق األصل الذي أخذت 

 عنو أو ال تعمل .

إف كل تفسَت فيما أرى "لتآكل الديبقراطية" على أنو أثر من آاثر 
عجز القـو عن كسر قيود اؼباضي، ىو تفسَت غَت مقنع، وإين أفضل أف 

ف القوة الدافعة أرى ُب األمر مثاال آخر ؼبا سبق أف اقًتحتو، وىو أ
الرئيسية ُب التغيَتات االجتماعية اليت نصفها إمبا ىي االستجابة للفرص 
اعبديدة ألفراد يروف ُب تلك الفرص منفعة جبنوهنا. وال أعٍت بذلك أف 
الساسة اإلفريقيُت إمبا هبروف وراء مصلحة خاصة يبغوهنا، بل إين على يقُت 

إخبلصهم، وخاصة أنو مل يكن من أف آراءىم عن العمل الوطٍت تعرب عن 
لديهم وقت كاؼ يتعلموف فيو أف من األشياء النادرة أف يبلغ اإلنساف 
اؼبثل األعلى، وىم ُب جريهم وراء اؼبثل األعلى يبحثوف عن أقصر الطرؽ 
للقضاء على اؼبعارضة، ومع كل ىذا فهناؾ عند األمم القديبة سوابق لكل 

 للحرايت اؼبدنية.ما رأيناه ُب األمم اعبديدة من نقص 

وبعض الذين ينتقدوف الدوؿ اعبديدة يتحدثوف، كأمبا السماح 
ابؼبعارضة السياسية فضيلة أخبلقية، مثلها ُب ذلك مثل اعبد أو االقتصاد، 
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فبا يبدو ُب سلوؾ األخيار، ومن ٍب يتسموف دبكاـر األخبلؽ. مثل ىذا 
مسئوؿ عن  االذباه يغفل نوع الضغط االجتماعي، الذي ىو ُب الواقع

فبارسة الفضائل اليت يعتز هبا كل ؾبتمع، فالرجاؿ الصاغبوف ال يقبلوف على 
االقتصاد إذا كاف اجملتمع هبعل االقتصاد ُب منزلة واحدة مع البخل، كما 
أهنم ال يقبلوف على االجتهاد ُب العمل ُب اغباالت اليت يؤدي فيها 

ن اغبرية السياسية ُب أي االجتهاد إىل زبفيض نسبة األجر ابلقطعة، ومل تك
بلد تعبَتًا عن ضبط النفس من جانب اغبكاـ بصرؼ النظر عن أي اعتبار 
آخر، وىذا ىو السبب ُب أف اغبرية السياسية ال تناؿ بغَت الرقابة الدائمة، 
ولكنا قبد ُب الدوؿ اعبديدة أف نسبة الذين ال يقتصر اىتمامهم ابلسياسة 

لتفكَت ُب األىداؼ اليت هبب أف نقررىا على التهليل للزعيم، بل يشمل ا
وُب ضرورة حرية التعبَت عن الرأي، ىي نسبة من الضآلة حبيث ال يكوف 

 ىناؾ ضغط لو أثر فعاؿ من أجل اغبرية السياسية. 

وابلطبع من بيدىم مقاليد األمور "يعرفوف" ما تعنيو الديبقراطيات 
نهم يعرفوف أيضاً الغربية عندما تتكلم عن حرية الرأي للمعارضة، ولك

اغبجج اليت يبكن التوسل هبا ضد مثل تلك اغبرية، وىي حجج يستخدمها 
أيضًا الساسة ُب الديبقراطيات الغربية. إف من بيدىم مقاليد األمور 

 يستخدموف ىذه اغبجج إذا كانت تصادؼ ىوى ُب نفوسهم.
ويبكننا أف نؤكد أف ما يضعو الساسة اإلفريقيوف أساسا الذباىاهتم 

أعماؽبم ليس خاصية من خصائص "التقليد اإلفريقي"، والواقع أف كلمة و 
"عدو" ُب اللغات اإلفريقية ىي ُب الغالب الكلمة الوحيدة اليت تدؿ على 
أي خصم، وقد يكوف ؽبذا أنبيتو لو أف أصحاب األمر ُب السياسة 
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اإلفريقية ال يتكلموف إال اللغات الوطنية، ولكنهم صبيعا يتكلموف لغات 
 وربية ويستخدموف اؼبعاين األوربية عند مناقشة اؼبسائل السياسية. أ

وإذا كاف ال بد من إلقاء األحاديث الكثَتة إىل الشعب عن حقوؽ 
اؼبعارضة فسيأٌب وقت تدخل فيو كلمة "خصم" إىل اللغات اإلفريقية، 
ويستطيع الناس أف يدركوا مدلوؽبا ابالستعماؿ كما يفعلوف مع صبيع 

إذا كانت "اؼببادئ الديبقراطية" ال تراعى ُب الدوؿ اإلفريقية الكلمات. و 
اعبديدة، وُب ىذا اجملاؿ تنطوي ربت تلك العبارة اإلجراءات السياسية 
اليت تتبع ُب أقلية من الدوؿ ُب العامل، فليس ذلك ألف أحدا ُب إفريقية ال 
 يستطيع أف يفهم الديبقراطية، ولكن ألف الذين يفهموف السياسة على

اؼبستوى الكبَت من اإلفريقيُت عدد قليل جدا، إذ يقتصر االشًتاؾ الفعلي 
ُب السياسة على اؼبتعلمُت، وىم قليلوف، ومع ذلك فإف مركزىم هبب أف 

 يصبح قانونيا ابلطريق الرظبي أي أبصوات الناخبُت. 

وغٍت عن الذكر أف من بيدىم مقاليد األمور، ُب الشئوف السياسية 
العامل، يسعوف حىت تبقى ىذه اؼبقاليد ُب أيديهم، وىم ال ُب صبيع أكباء 

يصلوف إىل ىذا الغرض خبطب ود اعبمهور حىت ينفض من حوؿ 
خصومهم، إال إذا اضطروا إىل ذلك، وأف ما يدفعهم إىل ىذا العمل ليس 
سبسكهم من الناحية العقلية دبجموعة من اؼببادئ اػبلقية، وإمبا معايشة 

نظمت للدفاع عن مصاغبها واؼبطالبة حبقوقها، ؾبموعات من األشخاص 
وعندما ظهرت مثل ىذه اؼبنظمات ُب إفريقية كاف ذلك ؼبطالبة اغبكومات 
االستعمارية ابغبقوؽ والدفاع عن اؼبصاّب، فلما جاء االستقبلؿ كانوا 
حلفاء واثؽ االرتباط ابغبكاـ اعبدد، وُب أكثر األحواؿ اندؾبوا بكامل 
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 لذي بيده اغبكم.ىيئاهتم مع اغبزب ا

وقد أدىل عدد من السياسيُت اإلفريقيُت حبجج تنادي بعدـ مبلءمة 
األحواؿ اإلفريقية لنظاـ سياسي يسمح ابؼبنافسة بُت األحزاب، ومن 
اغبجج اليت يقوؿ بعض الكتاب إهنم ظبعوىا من اإلفريقيُت أف اجملالس 

راء اؼبخالفة، التقليدية اإلفريقية يتسع فيها صدر الناس عادة لسماع اآل
ولكن مىت صدر القرار النهائي فعلى اؼبعارضُت أف يتوقفوا عن اؼبعارضة، 
وىذا يشبو بشكل عجيب ما يبلغنا عن الديبقراطيات الشعبية، ولكن ليس 
ؽبذا األمر شأف ُب أحواؿ اغبكومات اعبديدة، ألنو ىبتص بنوع ـبتلف من 

كانت ذبتمع لتصدر   اؼبناقشات، ذلك أف اجملالس التقليدية اإلفريقية
قرارات تنفيذية هنائية، ومل تكن ذبتمع لتضع مبادئ للسياسة الدائمة، ومل 
تكن اؼبسائل فيها تقرر أبصوات األغلبية، ولكنهم كانوا يستمروف ُب 
 اعبدؿ إىل أف يصلوا إىل اتفاؽ، أو على األقل إىل أف ينسحب اؼبعارضوف.

رًا معيناً، وإما أف اعبانب وإذا مل يتم ذلك فإما أهنم ال يصدروف قرا
اؼبغلوب ينسحب ويبتنع عن التعاوف مع اعبانب الفائز. وُب العادة ال 
وباوؿ اعبانب الذي اضطر إىل اػبضوع ضد إرادتو أف يعمل على قلب 
القرار، ولكن من اؼبؤكد أنو ال ينسى ىزيبتو، وال معٌت ألف نفسر ما يشاىد 

ػبالص لنظاـ اغبزبيُت السياسيُت، ُب ىذه األايـ من اكبراؼ عن اؼببدأ ا
على أنو ؿباوالت التباع مبدأ تقليدي، وليس ىناؾ أوجو شبو بُت اختبلؼ 
الرأي ُب مسائل معينة وبُت اؼبعارضة اؼبستمرة ُب الرأي بشأف األسس اليت 

 ذبب مراعاهتا عندما توضع صبيع مهاـ الدولة ُب طريق التنفيذ.
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ُب أكثر األحواؿ إىل القدًن من  وىكذا ال يلجأ الساسة اإلفريقيوف
أجل تقليد يربروف بو عملهم، بل إهنم يقولوف إنو ال يبكن السماح 
للمعارضة ُب وقت تكوف فيو الدولة أماـ خطر مائل من دسائس 
االستعمار اعبديد. وىذا ىو االلتجاء إىل ضرورات اغبالة الطارئة، كما ىو 

إفريقية ليست ُب حاجة إىل مألوؼ ُب أوراب. وقد يقوؿ بعضهم أيضًا إف 
أحزاب معارضة ألنو ليس هبا طبقات متعارضة، وىم ُب ىذا أقرب إىل 
 تفسَت يوضح خلو األقطار اإلفريقية من األحزاب اليت يتميز هبا "الغرب". 

وقد يكوف ىناؾ أفراد يعتقدوف أنو قد وقع عليهم ظلم ُب اؼبعاملة، 
لنساء ومن الشباب وغَتىم، وقد تنشأ ىناؾ منظمات من اؼبزارعُت ومن ا

ولكن تلك اؼبنظمات ما ىي ُب العادة إال ىيئات ىبلقها اغبزب اغباكم، 
وهبعل لكل منها مهمة مبلئمة، ولكنها ال تتكوف من صباعات ؽبا فكرة 
اؼبصلحة اؼبشًتكة اليت هبب الدفاع عنها، وأما اجملموعات اليت ؽبا مثل تلك 

اليت تقـو على تقسيمات عنصرية وال اؼبصلحة فهي اجملموعات اإلقليمية 
يتوصلوف إىل أىدافهم بطريق اؼبعارضة القائمة على مبادئ السياسة، بل بطريق 

 اؼبطالبة ابالستقبلؿ الذاٌب، وىذا أمر يهدد ُب الواقع الدولة ابالنقساـ.

ويستطيع اؼبرء أف يفسر العبلقات القائمة ُب العصر اغبايل بُت 
م ُب حدود القياـ ابألدوار القديبة ُب ظروؼ الرؤساء احملليُت ورعيته

حديثة، ولكن ىذا التفسَت ال يتفق مع العبلقات اؼبوجودة بُت رؤساء 
اعبمهورايت والوزراء من جهة، وبُت الشعب الذي ىو اآلف ربت سلطاهنم 
من جهة أخرى، كما أف ىذه العبلقات ال يبكن تفسَتىا، كما يريد علماء 

حدود العجز عن التعلم. واغبقيقة أف الدساتَت النفس االجتماعيوف، ُب 
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االستقبللية اعبديدة ليست ألعااب يبكن للمرء أف يتعلم طريقة اللعب فيها، 
حسب األصوؿ اؼبعًتؼ هبا عن طريق مدرب، كما أهنا ليست مبادئ 
خلقية يبكن السَت دبوجبها ُب الطريق اؼبستقيم إذا كاف من بيدىم أمرىا قد 

 ػبلقية الصحيحة. أتقنوا اؼببادئ ا

لقد خلقت تلك الدساتَت مواقف جديدة تتيح للناس فرصًا ؼبن 
وبسن االنتفاع هبا، شأف ذلك شأف أسواؽ العمل للعماؿ واحملاصيل النقدية 
للزراع، فالعامل األجَت واؼبزارع النقدي كل منهما لو دوره، والذي وبدده 

ف يوازف بُت ذلك طلبات صاحب العمل أو اؼبشًتي، وعلى كل منهم أ
ىذه الطلبات وبُت الطلبات اؼبرتبطة ابألدوار التقليدية اليت يؤدوهنا. أما 
اغبكاـ اعبدد فلهم أيضًا أدوارىم اليت وبددىا الدستور وحده، ولكن ليس 
ىناؾ ؾبتمع يبكن للدستور فيو أف وبدد ذلك ربديدًا كافيا، وليس عند 

كاـ إجابتها، وليس معظم الشعب طلبات معينة ينتظروف من أولئك اغب
ىناؾ قواعد يعًتؼ هبا عامة الشعب حبيث ال يستطيعوف ـبالفتها، وؽبذا 
فليس ُب الدوؿ اعبديدة ما تستند عليو تلك األقلية اؼبتنورة فبن وبًتفوف 
السياسة، ويعرفوف أف للمعارضة حقا معًتفا بو ُب بعض األقطار األخرى 

 ذلك اغبق.القديبة، وأهنم يسعوف لكي يكوف ؽبم مثل 
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 الفصل اخلامض

 احلضريوٌ اجلدد
 )أىل اؼبدف اعبدد(

التحلل القبلي  -اؼبدينة العصرية  -مبو اجملتمعات اغبضرية 
أنواع جديدة  -مدف وسط إفريقية -مدف إفريقية الغربية -

انقسامات وتكوينات جديدة بُت الصينيُت  -من االرتباط
 ساء ُب اؼبدف.الن –حضريوف ؿبافظوف  -فيما وراء البحار 

ؼبا كانت الرسائل الفنية اغبديثة قد جعلت من اؼبمكن تنمية موارد 
األقطار اؼبدارية، فقد مبت مراكز ذبمع السكاف اغبضريوف على نطاؽ مل 
يعرؼ من قبل، وابلطبع مل تبدأ حياة اؼبدف ابلثورة الصناعية، فإف علماء 

األنثروبولوجيوف اآلاثر يعتربوف إنشاء اؼبدف مبدأ اغبضارة. ويبيز 
االجتماعيوف بُت اجملتمعات الصغَتة ذات االستقبلؿ التاـ )ويطلق عليها 
بعضهم "البدائية"، ولكن البعض يفضل عدـ استعماؿ ىذا اللفظ ؼبا لو 
من معٍت وبط من قدرىا( وبُت ؾبتمعات الفبلحُت اليت تعتمد فيها القرية 

رائب، وردبا أيضًا كسوؽ على اؼبدينة كمركز لئلدارة والتقاضي وصبع الض
 حملصوالت القرية. 

ومثل ىذه العبلقة بُت القرية واؼبدينة كانت من فبيزات العهد السابق 
للصناعة ُب اؽبند والصُت والياابف، كما كاف اغباؿ ُب أوراب ُب العصور 
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الوسطي، وُب بعض األحياف تعرؼ اؼبدينة نفسها أبف ؽبا صفة فبيزة وىي 
حاجات معاشهم من األرض مباشرة، ولكن عن  أف سكاهنا ال يسدوف

طريق مبادلة منتجات اغبرؼ اليت ربتاج إىل زبصص، أو من الدخل الذي 
وبصلوف عليو مقابل خدمات يؤدوهنا، وبعبارة أخرى يتوقف وجود اؼبدف 
على االقتصاد التجاري، كما أف اؼبدينة تشجع ىذا االقتصاد نفسو، وقد 

تعريفها أبهنا ذبمع السكاف، ولكن ما مل يكن يرى بعضهم أف اؼبدينة يبكن 
للمدينة سور وبيط هبا، أو ما مل تكن ُب نظم سياسي وبدد مناطق سلطة 
اؼبدف ربديدًا دقيقًا فسيكوف من الصعب ربديد السكاف الذين يعتربوف 

 اتبعُت ؽبا فعبل. 

وؼبا كانت حكومات االستعمار عامة تعترب نفسها مسئولة عن 
ستوى خاص للمدف من حيث البناء وتوافر شروط الصحة احملافظة على م

ولو   -وإنشاء الطرؽ وتزويد اؼبدف ابؼباء، فإنو يبكن أف تعترب أية مساحة 
مدينة، وُب العادة ربتوي اؼبدينة  –كانت ذات عدد قليل من السكاف 

على عدد قليل من األوربيُت وعدد من موظفي اغبكومة ومن رجاؿ 
أصحاب اغبوانيت )وُب إفريقية يكونوف غالبًا من األعماؿ وعدد قليل من 

اآلسيويُت، وُب آسيا يكونوف غالبًا من اؼبهاجرين الصينيُت( وىؤالء 
يتجمعوف حوؿ مركز إداري وتسجل الكتب اليت تصدر ُب وصف األقطار 

 اؼبختلفة اؼبدف اليت يزيد سكاهنا على عدد معُت. 

ليت تزيد على ىذا وصبيع اؼبدف ا222,222ومن األعداد اؼبميزة 
العدد تكاد كلها تكوف مداًن صناعية أو مراكز للتجارة، أوجدىا رجاؿ 
األعماؿ األوربيوف، ولكن اإلمرباطورايت اليت قامت على الطرؼ اعبنويب 
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للصحراء كانت هبا مدف صغَتة مسورة، وىي مدف كاف أيٌب إليها التجار 
ه اؼبدف مثل من جهات انئية مثل ساحل البحر اؼبتوسط، وبعض ىذ

سببكتو، ؽبا اتريخ يرجع إىل قروف كثَتة مضت، وبعض اؼبدف الساحلية 
غرب إفريقية أيضًا مبت ُب القرف الثامن عشر كمراكز للتجارة مع األوربيُت 

 وخاصة ُب ذبارة الرقيق، وكاف اإلفريقيوف وسطاء فيها.
وحياة معظم الذين يسكنوف مثل ىذه اؼبدف مل تكن فيما مضى، كما 

هنا ليست ُب األايـ اغباضرة، ـبتلفة اختبلفًا بينًا عن اغبياة الريفية ابلدرجة أ
اليت ىبتلف هبا سكاف اؼبدف ُب أية مدينة حضرية. وما مل تكن وسائل النقل 
واؼبوارد االقتصادية متوافرة عبميع السكاف اغبضريُت حىت وبصلوا على 

كبَتة من السكاف هبب   مواد الغذاء اليت ذبلب من أماكن انئية، فإف نسبة
أف يظلوا مزارعُت يزرعوف اغبقوؿ اليت تكوف أقرب ما يبكن إىل مساكنهم. 
وكثَت من سكاف إابداف وغَتىا من مدف الَتواب يكوف ؽبم بيت ُب اؼبدينة 
وآخر ُب اؼبزرعة شطرًا من السنة، وىذا أحيااًن هبعل من الصعب ضبلهم 

  اؼبدينة.على دفع ضرائب من أجل إدخاؿ ربسينات ُب
وكاف من فبيزات اؼبدف القديبة قبل العهد االستعماري اعبمع بُت 
مظاىر اغبضر واؼبظاىر الريفية، وُب ذلك الوقت كانت اؼبدينة عاصمة 
حكومية وفيها كثَت من أصحاب اغبرؼ اؼبختلفة األنواع، وىم يسدوف 
 حاجات الببلد، ويبادلوف سلعهم ُب السوؽ، وفيها كذلك عدد أكرب من

اؼبزارعُت الذين يعيشوف كما يعيشوف سبامًا لو أهنم كانوا ؾبموعة مساكن 
ذبمعت ُب بقعة صغَتة حبيث تعترب مدينة. وقد يكوف بعض أصحاب 
اغبرؼ مزارعُت أو على األقل بعض أفراد من أسرهتم. وُب السنوات العشر 
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 األخَتة مبت إابداف، ألهنا أصبحت عاصمة اإلقليم الغريب من نيجَتاي،
وىذا جذب إليها رجاؿ السياسة واؼبوظفُت اؼبدنيُت والعماؿ الذين يقوموف 

 ببناء وصيانة قاعات التجمع واؼبكاتب واؼبساكن واعبامعة.
وعبلوة على ذلك فإف أولئك الذين صبعوا ثروة كبَتة كسماسرة 
الكاكاو أو مقاويل أعماؿ النقل أو احملامُت، أو كانوا ؾبرد مزارعُت للكاكاو 

أف كانت األسعار مرتفعة، اختاروا استثمار ثرواهتم ُب بناء مساكن وقت 
ابؼبدينة. وُب إابداف صف من أصحاب اؼببليُت، وىي موطن جملتمع من 
الَتواب تقـو طبقاتو على مبادئ جديدة ولكنها مع ذلك ما زالت مدينة 

 الَتواب.

 :املديية العصرية
هبا مدينة من قبل،  ال شك ُب أف اؼبدف اليت تقـو ُب بقعة مل تكن

زبتلف عن ذلك اختبلفًا بينًا. مثل ىذه اؼبدف تقـو ُب مراكز الصناعة، اليت 
خلفها رأس اؼباؿ والوسائل الغربية، وخاصة عندما تكوف ىناؾ مناجم 
لبلستغبلؿ، كما ُب حزاـ النحاس ُب وسط إفريقية، أو ُب اؼبرتفعات على 

اايت السكك اغبديدية، وىذا سواحل األهنار، أو ُب اؼبواين أو عند هن
اإلطار الذي ذبري ُب داخلو العبلقات االجتماعية فرضتو سلطة غريبة عن 
صبهور السكاف ىي سلطة اغبكومات وأصحاب األعماؿ ُب تشارؾ 

 متفاوت.

وبينما نري غالبية السكاف ُب إابداف وغَتىا من اؼبدف الكثَتة ُب 
، كما أهنم يقيموف ُب موطنهم غرب إفريقية متجانسُت من الناحية العنصرية
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األصلي ذبد أف سكاف ىذه اؼبدف اعبديدة العديدين ال هبمع بينهم أصل 
عنصري، كما أهنم صبيعًا جاءوا إىل تلك اؼبدف ُب األصل غرابء من مواطن 
تتفاوت بعدًا وقراب. وىذا التعميم ينطبق على السكاف غَت اإلفريقيُت بقدر 

و أف الذي يهمنا ُب ىذا البحث ىو التغَتات ما ينطبق على اإلفريقيُت، ول
 ُب اجملتمعات اليت ربل فيها الصناعة كأسلوب جديد ُب اغبياة. 

وواضح أف الدخوؿ ُب عبلقات اجتماعية جديدة كاليت وصفناىا 
أبهنا جوىر التغيَت االجتماعي ليشمل ابلنسبة لعدد كبَت من سكاف اؼبدف 

طق الريفية. وُب رأيي أنو كلما تقدـ من اػبرباء ؾباال أوسع فبا ُب اؼبنا
التصنيع وتضخمت اؽبجرات من الريف إىل اؼبدف، فإف اؼبدف ىي اليت البد 
أف تقـو فيها أوضاع اجملتمع اإلفريقي الكبَت، وُب اؼبدف ينشأ لدى الناس 
الوعي ابؼبصاّب اؼبشًتكة اعبديدة، ويكونوف صبعيات من أجل العمل 

تتغلب ىذه اعبمعيات، أو على األقل ابلنسبة للوصوؿ إىل تلك اؼبصاّب. و 
لبعض أغراضها على الفواصل العنصرية اليت تلعب دورًا عظيمًا ُب سياسة 
الدوؿ اعبديدة. وُب اؼبدف هبد اؼبتعلموف عمبل ؽبم وفيها ينضم بعضهم إىل 
بعض ويعربوف عن مطالبهم وبراؾبهم السياسية، وفيها يسهل عليهم 

 ُب صبهور عظيم من اؼبستمعُت.االجتماع، حيث يؤثروف 
وإف عملية إعادة تنظيم العبلقات االجتماعية بُت السكاف اغبضريُت 
اعبدد ذبري على األكثر من تلقاء نفسها، كما ىو الواجب ُب كل عمليات 
إعادة التنظيم، ولكن ىذا ال بد أف يتأثر دبدي خضوع السكاف ُب حياهتم 

 لتنظيم السلطات العليا.
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كم الضرورة ُب اؼبدف أكثر منو ُب الريف، وأما ما وىذا يكوف حب
يقضيو اؼبهاجروف إىل اؼبدف من أايـ حياهتم ُب العمل ابألجر فسيكوف 
أبصبعو ربت نظاـ يشرؼ عليو أانس يعتربوف غرابء عنهم، مهما يكن 
اجملتمع الذي ينتموف إليو، وؽبم قيمتهم ومطالبهم، اليت زبتلف كل 

. وإف عملية التكيف مع الظروؼ اعبديدة وىو االختبلؼ عنها ُب القرية
ما يطلق عليو "تكوين اغبضريُت" لتتأثر إىل حد كبَت أبىداؼ السلطات 
اغباكمة، وينطق ىذا بوجو خاص على اؼبدف اإلفريقية، وىي مدف وضع ؽبا 
األوربيوف الذين بيدىم مقاليد األمور سياسة لتنظيم ىجرة اإلفريقيُت 

 م ابالستقرار ُب اؼبدف بصفة دائمة.وربديد من يسمح لو منه

ولكن العقبات اليت خلقتها تلك السلطات مل تكن وحدىا األمر 
الذي هبعل من الصعب على الفبلح أف يصبح حضرايً، وواضح أف اؼبدف 
ؽبا قوة جاذبية، فهي اؼبكاف الذي يبكن فيو اغبصوؿ على دخل أفضل فبا 

و من اؼببالغة ُب التبسيط يبكن اغبصوؿ عليو عادة ُب جهات أخرى. ولكن
أف نستنتج من ذلك أف ُب ابطن كل فبلح حضراًي وباوؿ أف ينطلق حراً. 
وُب ىذا القوؿ إغفاؿ إلعادة التكيف الذي ال ينقطع والذي يتحتم على 
الفبلح أف يثق بو، إذا التـز االعتماد على العمل ابألجر، ولكن الناس 

اعًا اتمًا من مكاف يشعروف أبهنم ليسوا على استعداد النتزاع أنفسهم انتز 
اتبعوف لو، ما داـ قد بقي ؽبم شئ "ىبصهم". وُب الظروؼ اإلفريقية ذلك 

 الشيء ىو حقهم ُب نصيب من أرض اعبدود. 
، ُب عهد  وقد ذكر أف اؼبصانع اليت أخذت ُب االزدايد يومًا بعد يـو

الرجاؿ  الثورة الصناعية ُب إقبلًتا، كانت تغذي حاجتها من العماؿ من
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الذين كانوا يعملوف فعبل ابألجر ُب الزراعة، ويعتمدوف كل االعتماد على 
أجرىم، وإف دراسة لعماؿ اؼبصانع ُب بورتوريكو لتعطينا نتيجة ؽبا مغزاىا، 

عامبل فبن كانوا أصبل يعملوف ُب اؼبزارع تسعة فقط   062وىي أف من ين 
غبوف ُب العودة إىل العمل كانوا يبلكوف أرضاً. وبسؤاؽبم عما إذا كانوا ير 

% منهم أهنم يودوف 05% منهم "ال مطلقا" وأجاب 92الزراعي أجاب 
 أف يعودوا على شرط أف تكوف ؽبم قطعة أرض يبلكوهنا. 

ومن ىذا نرى أف ؾبرد اختبلؼ نظاـ اغبياة ليس ىو الذي يدفع 
ي ، ولكن العامل اإلفريق(2)أىل اؼبدف إىل أف وبتفظوا بقدـ ؽبم ُب الريف

ليس أجَتًا ابؼبعٌت الربوليتاري، فأرضو وإف مل تعطو ُب الغالب ما يكفي 
ؼبعيشتو، وىي ابلتأكيد ال تعطيو ما وبتاج إليو من نقد، إال أنو يستبقيها وال 
يفرط فيها، وىي ضماف اغبياة ابلنسبة لو، وكما يقولوف: "ىي ملجأ إذا 

 دعتك الدواعي إليو"

 "وال ترصد ُب وجهك ابهبا"
 شلل القبلي:الت

كانت العادة، ُب وقت من األوقات، أف يوصف سكاف اؼبدف 
اإلفريقية أبهنم أثر من آاثر "القبائل اؼبتحللة"، وؽبذا التعبَت من الرواسب 
اؼبعنوية أو التداعي أكثر فبا لو من اؼبعٌت الدقيق، وتلك الرواسب كانت ُب 

للمجتمع، وىو أكثر األحواؿ غَت مشرفة، فهي توحي بقياـ نظاـ قبلي 

                                                 

(2 )peter Gregory: the labourmarket in puertorico" in w.e moore& a,s. Feldman: 

«labour commitmentsocial change in developingareas» 1960. P 144. 



 205 

نظاـ ُب ذلك الزمن كاف شيئًا مرغواًب فيو على األقل ابلنسبة لئلفريقيُت. 
وكاف االنفصاؿ عن اجملتمع القبلي ُب اعتبارىم يؤدي إىل زواؿ األصوؿ 

ضياع ( ومعناه anomieاؼبرعية، وىذا ما يعرب عنو دوركاًن بلفظ )أنومي 
فظ قد قربوا ما كتبو األصوؿ. على أف قليلُت فبن يستعملوف ىذا الل

دوركاًن، لذلك نقوؿ إف القبليُت اإلفريقيُت قـو أمناء يطيعوف أولياء 
األمور، بينما القبليوف اؼبتحللوف يعتربوا من الفتوات. وقد عارض ىذا 
الرأي األستاذ و.ـ مكيبلف، صاحب اآلراء اغبرة من جنوب إفريقية، وكاف 

التطور االجتماعي، ال بد أف سبر رأيو أف التحلل القبلي عملية من عمليات 
هبا صبيع الدوؿ اآلخذة أبسباب الصناعة، وهبب أف نشجع اإلفريقيُت على 

 أف يبروا هبذه اؼبرحلة ُب دورىم.
وقد رفض ىذا اللفظ بعض الكتاب على أنو عدًن اؼبعٌت، فإف 
عملية التصنيع ُب رأيهم عملية مستمرة، وليس ىناؾ فًتة معينة يبكن 

خص عندىا أنو أصبح قبليًا متحلبل. وابلطبع ُب صبيع اؼبدف اعتبار الش
الكبَتة ُب وسط إفريقية وجنوهبا، يوجد عدد من اإلفريقيُت الذين ولدوا 
ونشأوا فيها، دوف أف تكوف ؽبم أية رابطة فعلية ابلقرية اليت كاف يعيش فيها 

وذلك ابلنسبة لبعض  –أجدادىم، ومع ذلك فإهنم ما زالوا يفضلوف 
أف ىبتلطوا بقـو يشًتكوف معهم ُب األصل  -غراض على األقل األ

 العنصري، فهل يبكن أف يقاؿ عن ىؤالء إهنم قبليوف متحللوف؟.

وىذا الرأي يدين بشيء ما لفكرة "الثقافة"، وىي اؼبيداف الذي يقـو 
فيو الباحث أبحباثو عن التغيَت االجتماعي، وُب إطار ىذا اؼبرجع يبكننا أف 

ل القبلي بنوع األاثث ُب اؼبنزؿ، أو بنوع االضطراب الذي نقيس التحل



 221 

يقود بعض الناس إىل استشارة اؼبنجمُت، ولكن إذا كاف اؼبرء يفكر ُب أمر 
صيانة العبلقات االجتماعية، فلو أف يسأؿ أوال عن مدى القوة النسبية، 

بطو بُت الروابط اليت تربط الشخص جبَتانو ُب اؼبدينة، وبُت الروابط اليت تر 
 أبصدقائو وأىلو ُب الريف. 

وما داـ اؼبرء ينتقل جيئة وذىااًب بُت البيئتُت، فإنو سيظل معرضاً 
للضغوط االجتماعية اؼبختلفة من ىذه وتلك، وسيكوف أتثَت خلطاتو 
اؼبباشرين ُب كل وقت ىو التأثَت األقوى، ولكن لن يكوف ذلك بدرجة 

تصل ابجملاؿ اآلخر، وىذا ىو ذبعل اؼبرء ينسى سبامًا االلتزامات اليت ت
اؼبوقف الذي يقوؿ عنو جلوكماف: "أبف العامل اؼبتنقل يعترب ُب اؼبدينة 

 .(2)قبليا متحلبل، وكل مرة يعود فيها إىل مسقط رأسو يعترب حضرايً متحلبل
وُب الوقت الذي كاف فيو العمل ابألجر شيئًا جديداً، كاف للضغوط 

خاصة التزامات العمل اؼبوظبي ُب اغبقوؿ، االجتماعية من اغبياة الريفية، و 
قوة تضغط على كل العماؿ كثَتاً، وؽبذا كانوا وباولوف أداء ىذا العمل بُت 
فًتات عملهم ُب اؼبدف، وإذا اضطروا إىل الدخوؿ ُب عقود ذبعل ىذا 
األمر مستحيبل، فإهنم كانوا يؤدوف نصيبهم من اغبرث وتطهَت األرض على 

يرحلوف فيها، ودبضي الزمن أخذوا ينظروف إىل السلع  األقل ُب السنة اليت
واألجور اليت وبملوهنا أو يرسلوهنا إىل ذويهم، على أهنا سبثل اشًتاكهم ُب 

                                                 

(2 )anthropological problems amising from african. 
"industrial revolution" in-southall, ed." 

«social change in mdern Africa. 1961-p70» 
ُب أفريقية اغبديثة بقلم سوفوؿ" وىو من الكتب اليت ترصبت أخَتًا إىل كتاب التغَت االجتماعي "

  اللغة العربية.
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االقتصاد الريفي، وعند ذلك يعتربوف اؼبدة اليت يقضوهنا ُب القرية، كأهنا 
أشبو ابألجازة، وبعد ذلك ضعفت األسباب اليت كانت تدعوىم إىل العودة 

رارًا إىل موطنهم، وزادت الفًتات اليت يغيبوف فيها ُب اؼبدينة سنة بعد م
 أخرى. 

ولكن اؼبرء ال يستطيع أف يعترب اؼبدينة وطنو، إال إذا تزوج من أىلها، 
واستقر فيها هنائياً، وليس ىذا دائماً ابألمر السهل، بل إنو حىت إذا مل تكن 

اغبصوؿ على مسكن، كما ىناؾ سياسة ؿبلية لتحديد اؽبجرة فمن الصعب 
ىو ابلنسبة ألصحاب األجور الضئيلة، ُب معظم اؼبدف اليت يزيد عدد 
سكاهنا زايدة مستمرة. ولكن ليس ىذا النوع من العقبات ىو وحده الذي 
يدفع كثَتين من اإلفريقيُت إىل احملافظة على صلتهم ابلريف، بل ىناؾ أيضاً 

ي وبلو ؽبم أف يعتربوه مسقط الرابطة القوية اليت تربطهم ابؼبكاف الذ
 رأسهم، ال يشاركهم فيو أحد. 

وفبا يستحق الذكر ُب ىذا اجملاؿ أف اؼبزارعُت ُب غاان الذين ينتقلوف 
إىل منطقة الكاكاو، وهبمعوف ثروة ىناؾ كثَتاً ما يستثمروف ثرواهتم ُب إقامة 
بيت كبَت ؽبم ُب مسقط رأسهم. وال بد أف نتكلم فيما بعد عن أولئك 
الذين يعيشوف ُب اؼبدف، ومع ذلك يتعمدوف احملافظة على القيم والروابط 
االجتماعية اليت ىي من خصائص موطنهم الريفي، ولكن اؼبوضوع الرئيسي 
ؽبذا الفصل ىو تنمية الروابط االجتماعية اعبديدة اليت ذبعلها اغبياة ُب 

 اؼبدينة فبكنة وضرورية  معاً.
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 مدٌ غرب إفريقية:

الغرابء، عندما يهبطوف مدينة غريبة، أف يبحثوا عمن من عادة 
يعرفوهنم معرفة سابقة إذا تيسر ؽبم ذلك، لكي يساعدوىم ُب التنقل. وإذا 
تعذر عليهم ذلك يبحثوف عن شخص يتكلم على األقل لغتهم. وُب معظم 
اؼبدف الغربية توجد أحياء خاصة تشتمل على ذبمعات من اؼبهاجرين. وإذا  

ف أذكر أمثلة دارجة، فإين أقوؿ إين سكنت ُب لندف مدة كنت ال أحب أ
طبسة عشر عامًا بُت "اؼبمر البولندي" و"زقاؽ الكنغر"، وعندما يصبح 
اؼبهاجروف قادرين على معرفة مسالك اؼبدينة فإهنم يشرعوف ُب االندماج 
شيئًا فشيئًا مع السكاف على شرط أال تقـو ُب سبيلهم عقبات. وُب اؼبدف 

ة أو ُب مدف غرب أوراب ال ينم عن اعبيل الثاين أصلو بل اظبو، األمريكي
وردبا كاف أىم عامل ُب ىذا االندماج النظاـ اؼبوحد للتعليم اؼبدرسي الذي 

 يبر فيو صبيع األطفاؿ.

وكاف من عادة اؼبدف اؼبستقلة ُب غرب إفريقية أف زبصص على بعد 
فيكوف ذلك خارج  وإف كانت ىناؾ أسوار –قليل من اؼبدينة الرئيسية 

مساحات من أجل التجار األجانب لكي يقيموا فيها. وقد كاف  -األسوار 
ُب اؼبراكز التجارية الكربى أحياء منفصلة ؼبختلف األقواـ وما زالت ىذه 
اغباؿ قائمة حىت اليـو ُب أحياء زقبو ُب مدف غاان، بل إف ذلك أكثر 

 ظهوراً ُب "مدف الغرابء".

النيجرية الشمالية، وىناؾ ُب الوقت اغباضر  خارج عواصم اإلمارات
تتزايد نسبة أىل اعبنوب بُت السكاف اؼبهاجرين، وىم يعملوف كتبة ُب 
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األنظمة اإلدارية الدقيقة ُب اإلمارات، وىي منظمات ربتاج إىل موظفُت 
متعلمُت، أبعداد أكرب فبا يستطيع الشماؿ توريده، كما يعملوف ُب السكك 

 اؼبالية والشركات التجارية األوروبية. واؼبصارؼ اغبديدية والربيد 
وللمهاجرين من اعبنوب وضع ىبتلف عن غَتىم من اؼبهاجرين إىل 
اؼبدف الصناعية، والواقع أف وضعهم يشبو من بعض الوجوه وضع 
األوروبيُت الذين استقروا ُب جيل مضى ُب تركيا أو ُب الصُت، كما أنو 

ا ُب اتيبلند، ولو أهنم مل تكن ؽبم القوة يشبو وضع الصينيُت الذين استقرو 
السياسية اليت تسمح ؽبم بطلب امتيازات خاصة. وقد كاف رعااي األمراء، 
وىم مسلموف سنيوف، وبتقروهنم ككفار، ولو أهنم يعتربوف أنفسهم فبثلُت 
غبضارة أكثر تقدًما، وال ىبشوف أف هباىروا بذلك ُب معامبلهتم مع رجل 

قيقة عمبلء ال غٌت عنهم ُب ؾباؿ التقدـ االقتصادي، وؽبذا الشارع، وىم ُب اغب
اعبنوبيوف ُب  تزداد أعدادىم مع التوسع ُب خطط التنمية االقتصادية. وؼبا كاف

نيجَتاي الشمالية ُب الغالب موظفُت وليسوا ذبارًا مستقلُت، فإهنم ال يسعوف 
 ة السياسية.إىل اغبماية االقتصادية، ولكنهم يستنكروف إبعادىم عن السلط

والعبلقة بُت اؼبهاجرين ُب نيجَتاي وبُت أىل الشماؿ تعكس بشكل 
عنيف أكرب انشقاؽ ُب نيجَتاي وىو التعارض بُت الشماؿ الرجعي الذي 
يسيطر على اغبكومة الفيدرالية بقوة عدده، وبُت اإلقليمُت الشرقي والغريب 

 دًما إىل األماـ. ، ونبا من األقاليم الناىضة اليت تسَت ق(2)من نيجَتاي
                                                 

والفوالين ُب ينقسم سكاف نيجَتاي حسب اللغات اليت يتكلموف هبا أقساًما كثَتة أنبها اغبوصة ( (2
الشماؿ والربواب ُب الغرب واإليبو ُب الشرؽ. ومن أكرب القبائل ُب الشرؽ التيف. وقد دخل 

 اإلسبلـ نيجَتاي الشمالية ُب القرف الرابع عشر.
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وُب الوقت الذي بدأت فيو نيجَتاي تطالب ابالستقبلؿ، كاف أىل 
اعبنوب يلحوف ُب طلب انسحاب إقبلًتا مبكًرا، ُب حُت كاف الشماؿ 
أكثر تردًدا، ألنو كاف ىبشى أف وبل اعبنوبيوف ؿبل ىيئة اؼبوظفُت 

األقلية اؼبتعلمة، الربيطانيُت. ومل يكن ؽبذا التضارب ُب الرأي أنبية إال عند 
ولكن التعبَت عنو ُب شكل اهتاـ اغبكاـ الشماليُت أبهنم أذايؿ االستعمار  
كاف شيًئا يبكن لئلنساف أف يفهمو، وقد أاثر ذلك البغضاء الكامنة ُب 

اليت  2659النفوس، وحوؽبا إىل عداوة اثئرة، وىي اليت سبثلت ُب ثورة 
يقيموف ُب بلدتُت  (2)ُب كانواستمرت ثبلثة أايـ. وكاف السكاف الغرابء 

اتبعتُت كل منهما قريبة من األخرى، ونبا قريبتاف من أسوار اؼبدينة القديبة. أما 
اؼبدينة الصغرى وىي الفاج فكانت اؼبقر التقليدي للغرابء من صباعة اغبوصة، 

فهي بلدة عصرية أنشئت لسكٌت  -وىي سابوف جاري  -وأما اؼبدينة الكربى 
 2696جرين الذي تدفق أخَتًا من أىل اعبنوب، ومنذ سنة السيل من اؼبها

تضاعف عدد سكاهنا ثبلث مرات، وليس ىناؾ فاصل رظبي بُت أىل الشماؿ 
% من سكاف الفاج وأىل 67وأىل اعبنوب ولكن أىل الشماؿ يكونوف 

% من سكاف سابوف جاري وؽبذا ليس ىناؾ فرصة  67اعبنوب أيًضا يكونوف 
 السكاف بعضهم ببعض. عملها ُب مزج كافية ألف تعمل اعبَتة
عندما كاف الناس ُب الجوس يسبوف األمراء  2659وُب مايو سنة 

الشماليُت علًنا ألهنم يعرقلوف تقدـ نيجَتاي كبو اغبكم الذاٌب، وعندما 
شنت صحافة قوية ُب اعبنوب أسلحتها ضدىم اقًتح حزب الَتواب 

ا ُب سابوف جاري. وعندما السياسي، وحزب كتلة العمل أف يعقدوا اجتماعً 
                                                 

 تقع كانوا ُب نيجَتاي وتربطها ببلغوس سكة حديدية. )اؼبًتجم(( (2
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تبُت أنو من احملتمل أف الشماليُت قد وباولوف فض االجتماع، ألغت 
اغبكومة تصروبها بعقده، وُب نفس الوقت الذي أعلن فيو ذلك اػبرب 
صدرت رسالة من األمَت طالًبا من الشماليُت أف يبتعدوا عن سابوف جاري، 

لذي كاف معًدا وعلى الرغم من ذلك ذبمع صبهور خارج اؼبكاف ا
لبلجتماع. وبعد قليل حضر أحد اعبنوبيُت راكًبا دراجة، وعند ذلك ىجم 
عليو اعبمهور وىشم دراجتو. وكاف ذلك إشارة البدء ابؽبجـو على صبيع 
اعبنوبيُت وقاـ القتاؿ بُت الطرفُت واستمر مدة يومُت وانتشرت اإلشاعات 

ضوف ؼبذحبة منظمة. أبف الشماليُت الذين يسكنوف ُب سابوف جاري يتعر 
وُب ذلك الوقت كاف كل من الطرفُت يسعى إىل االنتقاـ من اآلخر بسبب 
أضرار بعضها خيايل وبعضها حقيقي، ولكن الواقع، كما ذكر أحد الذين 
وضعوا التقرير الرظبي دوف أف يذكر اظبو، أف الشماليُت أصبحوا يعتربوف 

ا من أىل الشماؿ ُب فاح )ومل يبنع ذلك أفرادً  (2)أنفسهم ُب حروب دفاعية
 من أف وبتمي لديهم بعض اعبنوبيُت اؼبقيمُت ىناؾ، وقد ضبوىم فعبل(.

وُب مثل ىذه اغباالت ال يؤدي ذبمع الناس ُب اؼبدف إىل تصفية 
اػببلفات القائمة بينهم، ولكنو على العكس من ذلك يزيد اػببلفات 

لسكاف األوربيُت شدة، والواقع أف ىذا ما حدث فعبل ُب العبلقات بُت ا
والسكاف اإلفريقيُت ُب اؼبراكز الصناعية، ويبيل الوعي ابؼبصاّب اؼبشًتكة 
بُت اعبماعات إىل إزالة األحقاد العنصرية، ولكن ما قد وبدث من ذلك ال 
يكوف إال ُب العبلقات بُت اإلفريقيُت الذين تكوف األغلبية العظمى منهم 

                                                 
2) )"Northern Regional government" Report on the kano Disturbances, 

1953. 
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َتاي الشمالية بُت السكاف األصليُت طبقة اقتصادية واحدة، أما ُب مدف نيج
والسكاف اؼبهاجرين مصاّب اقتصادية مشًتكة، أما ُب اعبنوب فيمكن 
القوؿ أبف اؼبعارضة العامة للقيم السياسية عند أىل الشماؿ ولنظاـ حياهتم 
بوجو عاـ، تعمل على خلق وحدة بُت أىل اعبنوب الذين يودوف اػبصاـ 

 مع أىل الشماؿ فوؽ أرض اعبنوب.
وقد أصبحت ىذه اؼبدف منقسمة على نفسها بسبب النزاع الذي 
وبتمل أف يعتربه الغرب من نوع النزاع العنصري، ولكن السكاف اؼبهاجرين 
إىل اؼبدف قد أصبحت مصاغبهم مشًتكة معها، وىم ال يتطلعوف ابستمرار 
إىل موطنهم الريفي، على الرغم من أهنم يعودوف إليو ُب فًتات موظبية، وقد 
يكوف ذلك ألف كثَتين منهم جاءوا من جهات مزدوجة ابلسكاف، ىذا من 
جهة، ومن جهة أخرى قد يكوف ألهنم هبدوف ُب اؼبدف مورًدا مضمواًن 

 ؼبعاشهم، ولعل ىذا ىو السبب األىم.
 مدٌ وشط إفريقية:

للمهاجرين اإلفريقيُت ُب اؼبراكز الصناعية الكبَتة وضع ـبتلف، وىم 
السكاف تنورا واتساع أفق. وحىت إذا مل يكن من على أي تقدير أقل 

السياسة الرظبية أف يعاملوا معاملة األغراب، فهناؾ عوامل ربوؿ دوف 
اندماجهم مع سكاف اؼبدينة، وىي ال تقل قوة عن العوامل اليت تدفعهم إىل 
ربط مصَتىم ابؼبدينة اليت يعيشوف فيها. وعندما يقدموف إىل اؼبدينة ال 

عمل غَت الفٍت، وكثَتًا ما ربوؿ القيود القانونية أو النقابية يصلحوف إال لل
بينهم وبُت النهوض إىل مستوى أعلى. وحيثما تكوف القيود اليت تعوؽ 
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التقدـ عن طريق االشتغاؿ بعمل واحد قيوًدا ضعيفة، فإف الناس يسهل 
عليهم االنتقاؿ من صاحب عمل إىل آخر، ومن مدينة إىل أخرى، حىت 

قبل  -ال يعودوف إىل مسقط رأسهم ُب الريف، ومع ذلك ففي اؼبدف ولو كانوا 
يبكن أف يبدأ القـو ُب اإلحساس ابلوعي ابؼبصلحة اؼبشًتكة،  -أي مكاف آخر 

 وىو الوعي الذي ال بد منو لكي تتحوؿ الدوؿ اعبديدة إىل أمم جديدة.
وتوضح الدراسات اليت قاـ هبا األنثروبولوجيوف االجتماعيوف، ُب 

حزاـ النحاس ُب زامبيا )روديسيا الشمالية( كيف أف اؼبهاجرين من  مدف
مواطن ـبتلفة ينحاز بعضهم إىل بعض أحياان كأهنم قبائل ُب كفاح ضد 
أعداء تقليديُت، وأحياان ينقسم الغرابء حسب الروابط القبلية، وتنسب ؽبم 
خصائص معينة على ىذا األساس، وأحياان ينضم بعضهم إىل بعض سعيا 

 اء مصاّب مشًتكة ال عبلقة ؽبا، ابألصل القبلي.ور 
وُب العادة ينتظر فبن يشًتكوف ُب أصل موطٍت واحد أف يتجمعوا 
معا، مدة إقامتهم ُب مدينة غريبة، ولو أف سلطات اؼبدينة العصرية ال 
تسعى إىل ضم بعضهم إىل بعض. والواقع أف من وبتاج إىل مسكن من 

هبده منها، ولكن ىناؾ أيضا أحواال أخرى  مساكن البلدية عليو أف يقبل ما
قد ذبعل بعض اؼبنتمُت إىل قبائل معينة يدعوف ألنفسهم مركزا خاصا أو 
يرتبطوف بنوع خاص من العمل، وؽبذا ففي حزاـ النحاس ترى خبلفات بُت 
من كاف بعض أعضائهم يعملوف ىناؾ منذ أف قامت اؼبناجم، وبُت أولئك 

ؿ إال منذ عهد قريب، كما أف ىناؾ خبلفات الذين مل يعرفوا سوؽ العما
بسبب طوؿ الفًتة اليت التحقوا فيها ابلتعليم اؼبدرسي، وىذا يؤثر ُب اؼبركز 

 االجتماعي الذي ينتظر عبماعات أتٌب من مناطق ريفية ـبتلفة. 
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وُب حزاـ النحاس، كاف كل من ىذين العاملُت ُب مصلحة اعبماعات 
ند، وىم دائما يعرفوف ُب اؼبدف ابسم اؼبختلفة اليت جاءت من نيساال

"النياسا" ولو أهنم ُب بلدىم مقسموف بُت سكاف مناطق ـبتلفة تبلغ اثنيت 
عشرة، وُب كل منها يتكلموف لغة أو ؽبجة خاصة هبم. وقد جاء اؼببشروف 
العمل ُب نيساالند من عهد أقدـ بكثَت من العهد الذي جاء فيو اؼببشروف 

وكاف تبلمذهتم مطلوبُت للعمل ككتبة ُب مدف حزاـ  إىل روديسيا الشمالية،
النحاس حيث مل يكن ُب تلك النواحي من يعرؼ القراءة والكتابة، وكذلك 

وىي أقدـ من مناجم حزاـ  -أمدت نيساالند مناجم روديسيا اعبنوبية 
 بقسم كبَت من القوة العاملة هبا. -النحاس 

لقمة، كاف أولئك وعندما بدأ إنتاج مناجم حزاـ النحاس يبلغ ا
العماؿ قد تعودوا العمل ربت سطح األرض ُب اؼبناجم، وؽبذا كانوا ُب 
حزاـ النحاس يفضلوهنم على غَتىم من العماؿ الذين ال خربة ؽبم هبذا 
العمل، ولو أهنم أيتوف من اؼبناطق اجملاورة القريبة. وفيما بعد، عندما بدأ 

مل اختَت عماؿ نيساالند سكاف روديسيا الشمالية يقبلوف على ىذا الع
لتدريب العماؿ اعبدد. وكلما زاد عدد العماؿ ُب اؼبناجم، وازداد عدد 
اعبماعات العاملة، أصبح النياسا أقلية، ولكنهم احتفظوا هبيبتهم، نظًرا ألف 
القادة واؼبتكلمُت ابسم كافة العماؿ كانوا منهم، وتنازعهم صباعة البمبا 

ىم اليـو األغلبية، ودبا ؽبم من أؾباد ُب  أحياان ىذه الزعامة، والبمبا
الفتوحات السابقة فإهنم يتمسكوف بعقيدهتم الثابتة، ىب تفوقهم الطبيعي 
على غَتىم من السكاف، وىناؾ "اللوزي" الذين يشغلوف أيًضا نسبة كبَتة 
من الوظائف الكتابية، والذين ؽبم مثل ما للبمبا من تقاليد السيادة على 
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 يًضا ينافسوف "النياسا" من أجل اؼبركز األوؿ.جَتاهنم، وىم أ

وُب العادة قبد أحدث اؼبهاجرين الذين ال يعرفوف كيف يتنقلوف ُب 
اؼبدينة، دائما ُب الدرؾ األسفل من السلم االجتماعي، ويسهل ُب 
الظروؼ اغبالية ُب اؼبدف اإلفريقية سبييزىم ابلنسبة لغَتىم للسبب الذي 

رجاؿ اعبدد الذين أيتوف ُب طلب العمل ابألجر ذكرانه قببل، وذلك أف ال
يكونوف أفرادا ال ترافقهم أسراهتم اليت يًتكوهنا ُب موطنهم األصلي. وؽبذا 
فهم يسكنوف معا ُب مساكن العزاب وال ىبتلطوف جبَتاهنم من مواطن 
أخرى، وُب حزاـ النحاس ينطبق ىذا على صباعة "النياكيوزا" من تنجانيقا 

ء قبل اغبرب العاؼبية الثانية، مل يًتكوا موطنهم ُب طلب الرزؽ الغربية، وىؤال
 إال اندرا، ولكنهم اليـو أكرب ؾبموعة مفردة بعد البمبا.

واعبماعة الوحيدة اليت تقبل مهنة إزالة اؼبخلفات الليلية، ىم صباعة 
تتكلم لغة "لو قاؿ" وىم من جهة انئية إىل الشماؿ الغريب على حدود 

يكن السبب ُب ذلك، فإف قبوؽبم ىذا العمل يدعو أقبوال، ومهما 
اعبماعات األخرى إىل ازدرائهم، وىكذا يثَت االسم احمللي أو القبلي ُب 
النفس عند أولئك الذين يستعملونو، الشهرة الطيبة أو غَت الطيبة، وردبا 
يثَت بعض االرتباطات الروتينية األخرى، وينهي أف لفظ "نياسا" ليس اظبا 

كثَتًا ما يستخدـ الغرابء أظباء تلك القبائل ليطلقوىا بغَت تدقيق لقبيلة، و 
 على قبيلة مشهورة مع صبيع جَتاهنا. 

وقد يعطى ىذا االسم احمللي أو القبلي للشخص الذي يتنقل ىنا 
وىناؾ بُت سكاف مدف حزاـ النحاس الذين ال يثبتوف على حاؿ، دليبل 
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 خر ال يعرفو.بسيطا ؼبا يبكن أف ينتظره اؼبرء من شخص آ

إىل أي حد يبكن أف نتخذ من االسم القبلي اؼبشًتؾ أو اؼبواطن 
اؼبشًتؾ أو اللغة اؼبشًتكة، أساسا لتنظيم العبلقات االجتماعية بُت أىل 
القبائل؟ من الواضح أف ىذا ال ينتظر أف وبدث إال إذا كاف ىناؾ مزيد من 

ات أكثر ما يكوف األخذ والعطاء بُت الناس الذين يشًتكوف ُب ىذه الصف
بينهم وبُت أولئك الذين ال يشًتكوف معهم فيها، وىذا األمر ال يكاد 
يتحقق إذا كاف القـو ىبتلطوف ابنتظاـ مع غَتىم ُب فرؽ العمل ُب أثناء 

 النهار وكجَتاف ؽبم ُب اؼبساء.
وىو يعمل ُب بلدية لوالشيا، وُب مناجم  (2)وقد الحظ "أبستُت"

اؼبناجم تعتقد خطأ أف العماؿ ُب اؼبدينة إذا  رواف أنتياو أبف سلطات
اعًتفوا بعضويتهم القبلية فإهنم ال بد متمسكوف ابلكياف الكامل للعبلقات 
اليت من خصائص اغبياة الريفية، وعلى ىذا الفرض سعوا إىل إقامة 
االتصاالت بُت العماؿ وأصحاب العمل عن طريق فبثلُت ىبتاروف 

عرفة صبيع القبائل الرئيسية، وقد أطلق على ابالنتخاب من بُت العماؿ دب
أولئك اؼبمثلُت شيوخ القبائل وينتخب ؽبذا اؼبنصب عادة رجاؿ ؽبم احًتاـ 
عند اعبميع، وكاف الناس وبيلوف إليهم اؼبنازعات وىم على استعداد غبلها 
ابلًتاضي، وقد جعل الشيوخ من تلك القضااي فرصة لتعزيز قواعد حسن 

ليست ُب الواقع من شئوف تقاليد معينة عند القبائل،  اعبوار، وىي قواعد
ولكنها خصائص عامة  -ومع ذلك فالناس وببوف أف يعتقدوا أبهنا كذلك

                                                 

 .2651ُب كتابة السياسة ُب اجملتمع اإلفريقي اغبضري  (2)
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للمجتمع الصغَت، وهبذه الطريقة حافظ شيوخ القبائل على السبلـ، كما  
 كاف يفعل شيوخ القرى ُب اؼبناطق الريفية.

اإلدارة، ابلنسبة وقد ظل شيوخ القبائل فًتة من الزمن أبواؽ 
للشكاوي اليت تقدـ إليهم من رجاؿ القبائل، ولكن عندما حاولوا أف 
هبعلوا منهم فبثلُت رظبيُت للعماؿ ُب اؼبساومة اعبماعية مع أصحاب 
األعماؿ، تبُت أف عامل اؼبناجم ال يرغب ُب ىذا الشأف أف يبثلو ابلضرورة 

ثلو شخص يستمد شخص من قبيلتو نفسها، كما أنو ال يرغب ُب أف يب
مؤىبلتو من قيم اجملتمع الريفي. وعند ما قامت اإلضراابت واالضطراابت 
ُب اؼبناجم، مل يكن للشيوخ القبليُت أي نفوذ ُب هتدئة اغبالة إذا مل يستمع 

 ؽبم الثائروف، بل اهتموىم أبهنم أعواف اإلدارة. 
وُب أوؿ إضراب خطَت وجد انئب اإلقليم نفسو مضطرا إىل أف 

ب من العماؿ أف ىبتاروا فبثلُت ؽبم، وتكونت عبنة استطاعت أف سبنع يطل
اؼبضربُت عن اإلقداـ على أي عنف، ولسوء اغبظ مل يسجلوا شيئا عن 

 طريقة انتخاب اللجنة، وال عن األعضاء الذين تكونت منهم.
وعندما أنشئت ؾبالس استشارية لتمثيل الرأي اإلفريقي لدى 

ألعضاء ُب أوؿ األمر من شيوخ القبائل، ولكن السلطات البلدية، اختَت ا
تبُت ؽبم تدرهبيا أف ىناؾ قادة غَتىم يظهروف فبن ال يدينوف دبركزىم، 
خاصة إىل عضويتهم ُب القبيلة، وال يدينوف أي قيم قبلية على اإلطبلؽ. 
وقد ازبذت ىذه الزعامة مظهًرا مألوفا، وىو مظهر صبعية اػبدمة العامة، 

ؤىا من الطبقة اؼبتعلمة تعليما غربيا، مثل الكتبة اليت يتكوف أعضا
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واؼبدرسُت ورجاؿ الدين وموظفي اؼبستشفيات، وقد أنشأىا ُب األصل أحد 
رجاؿ الدين. وفبا يذكر أف معامبلت اعبمعية كانت ذبري ابللغة اإلقبليزية، 
وكانت اعبمعية تقدـ اقًتاحاهتا إىل السلطات واستطاعت أحياان أف تقنع 

كما   -مر بتصرؼ خاص، على أف بعض من بيدىم السلطة ادعوا ذوى األ
أهنم ال يبثلوف إال أنفسهم. وقاؿ  -يدعوف دائما عن األقلية اؼبتعلمة 

آخروف إهنم يبدوف مبادرة ال تبديها اجملالس اؼبعًتؼ هبا رظبيا، وىي اليت 
اعتادت دائما أف تنتظر اإلرشاد من حاكم اإلقليم، وسرعاف ما أصبحت 

ىي اليت تستقبل عظماء  -وليس شيخ القبيلة  -ة اػبدمة العامة صبعي
 الزوار من األقاليم الريفية حىت ولو كاف معظم ىؤالء الزوار من الرؤساء.

وقد كانت أوؿ حركة إلبعاد نظاـ التمثيل النيايب عن أف يكوف على 
 أساس القبائل وحدىا، عندما ظبع لشيوخ القبائل أف ينتخبوا فبثلُت ؽبم ُب

اجملالس النيابية، لكي يكونوا مستشارين للسلطات البلدية، وعند ذلك مل 
ىبتاروا فبثليهم من بُت شيوخ القبائل فحسب، بل اختاروا بعضهم من 

 الشباف اؼبتعلمُت البارزين ُب صبعيات اػبدمة العامة. 
وكاف أولئك الشباف من الرجاؿ الذين ؽبم اىتماـ مشًتؾ ابلنهوض 

ة للًتفيو عن سكاف اؼبدف، وكذلك ُب معاملة العماؿ، وىو ابلوسائل البلزم
األمر الذي اختصوه ابىتمامهم الذي فاؽ ارتباطهم بقبائل معينة، بل مل 
يكن لو بو أي عبلقة. ولكن التطور األىم كاف ُب قياـ اؼبنظمات 
الصناعية، اليت ربدت حق اؼبمثلُت القبليُت، كما كانوا يطلقوف عليهم ُب 

م العماؿ ألي شكل من األشكاؿ، وكاف عند ىذه النقطة أف التكلم ابس
اعًتؼ رظبيا أبف اؼبصاّب اؼبشًتكة لعماؿ ابلنسبة لتنظيم حياة سكاف 
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 اغبضر، ؽبا مغزى أىم من أصوؽبم العنصرية اؼبنفصلة. 

واآلف تنطق نقابة عماؿ اؼبناجم اإلفريقيُت بلساف كتلة العماؿ عامة 
رة، كما أف اؼبؤسبر الوطٍت اإلفريقي الذي تكوف فيما ىبتص بعبلقاهتم ابإلدا

من ارباد صبعيات اػبدمة العامة كلها، أصبح الصوت السياسي الذي يبثل 
عبلقة الشعب اإلفريقي كلو ابغبكومة. وُب الوقت نفسو نشأت نقاابت 

 عمالية متعددة، وصبعيات تضم أانًسا ؽبم مصاّب اقتصادية مشًتكة.
ريقة اؼبثلى اليت يبكن هبا االعًتاؼ وال شك ُب أف ىذه ىي الط

ابؼبصاّب الكربى اليت زبتلف عن مصاّب كل قبيلة على حدهتا، ومثل ىذه 
النتيجة لن تكوف إال إذا كانت ىناؾ فعبل مصاّب مشًتكة، وىي اؼبصاّب 
اليت تنشأ عن العمل اؼبشًتؾ واإلقامة اؼبشًتكة، وال يبكن خلق ىذه 

زمًنا طويبل، بشعارات مثل "األمة قبل  اؼبصاّب أو على األقل إبقاؤىا
القبيلة"، ودبا لو مغزى أيًضا أف وعي القـو دبصاغبهم اؼبشًتكة قد اشتد 
حينما كانت ىذه اؼبصاّب ربتاج إىل السعي ُب سبيلها بتقدًن طلبات إىل 
السلطات، ومعٌت ىذا أف الوعي يًتعرع ويكرب ابؼبعارضة ُب ذلك، شأنو ُب 

 طٍت الذي تكلمنا عنو ُب الفصل السابق.ذلك شأف الشعور الو 

وكل دراسة نقـو هبا لسكاف اغبضر اعبدد أو الذين ينمو عددىم 
بسرعة، يكوف ؽبا شأف ابعبمعيات اليت تنمو من أجل مواجهة حاجات 
اؼبواقف اعبديدة، اليت هبد اؼبهاجروف أنفسهم فيها. وقد يكوف ىناؾ ارباد 

راض، ومن ذلك اعبمعيات على أسس عنصرية، ابلنسبة لبعض األغ
العديدة لدفن اؼبوتى، وىي تعمل ُب روديسيا اعبنوبية وكلها قاصرة على 
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قبائل منفردة. وقد الحظ ميتشل ما ىناؾ من تناقض بينها وبُت روديسيا 
الشمالية "زامبيا" حيث توجد صبعيات قبلية من ىذا النوع إال أهنا سبيل إىل 

ال تزيد على كوهنا مواد للشرب. ويرى  أف تكوف غالًبا مؤقتة، وُب الغالب
ميتشل أف االعًتاؼ الرظبي ابلشيوخ القبليُت، رغم ثبوت عدـ كفايتو كرابط بُت 

 ُب نواح أخرى. العماؿ واإلدارة، إال أنو قد سد حاجة لتأكيد اؼبشاعر القبلية
 أمناط دديدة مً اجلنعيات:

لنشاط كانت السلطات البلجيكية اليت سيطرت على صبيع أوجو ا
للسكاف اإلفريقيُت ُب اؼبدف، قد طلبت من صبيع اعبمعيات أف تسجل 
نفسها، مبينة أغراضها وشروط عضويتها، وابستعراض ىذه اعبمعيات ُب 
ستانلي فيل أنخذ فكرة جيدة عن األغراض اليت من أجلها ينظم أىل 
اؼبدف اعبدد أنفسهم ُب ؾبموعات مستمرة، ويبدو أف معظم اعبمعيات بدأ 

جمعية صداقة" تؤسس صندوقًا ؽبا من االشًتاكات، ويستطيع األعضاء "ك
اللجوء إليو عند اؼبرض أو الوفاة أو عمل رحلة إىل اؼبواطن أو من أجل 

 نفقات أخرى كبَتة ألغراض أكثر هبجة من الوالئم.
تكوف إقامة وليمة للمعزين  -كما ُب غَتىا من العامل   -وُب إفريقية 

ئز عامة، وقد قالت إحدى السيدات ُب صبعية خاصة جزءا من شعائر اعبنا
"عندما ىبرج شخص ما من السجن، ندفع  -عندما اتصلنا هبا  -ابلنساء 

، وبعض اعبمعيات ذبعل ىذا (2)لو مائة فرنك وزجاجة أو اثنتُت من اعبعة"

                                                 

(2)P. Clement: "Social Paherns of Urbanlife" in UNESCO, "Social Im 

plications of Industrialisation & Urbani-sation in Africa South of the 
Sahara"- 1961 p. 484  
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العمل ىدفها الرئيسي وبعضها ذبعل ؽبا أغراًضا أخرى أكثر زبصًصا، وُب 
ح ىذه األغراض التخصصية غرض اعبمعية الوحيد، بعض األحياف تصب

مثل ىذه اعبمعيات ينتظر منها أف يكوف األعضاء إىل حد ما متماثلُت ُب 
التفكَت، ويهم الباحث ُب العبلقات االجتماعية أف يعرؼ نوع الناس الذين 

 ينتظر منهم أف يكونوا متماثلُت ُب التفكَت.
اطن األصلي، وقد يكوف وقد يكوف أساس الرابطة االجتماعية اؼبو 

اؼبواطن األصلي مساحة أصغر بكثَت من مساحة القبيلة، وقد يكوف 
 -األساس االشًتاؾ ُب اؼبهنة، مثل صبعيات خدـ اؼبنازؿ وعماؿ الربيد 

وىذه ىيئات زبتلف عن النقاابت ُب أف غرضها تبادؿ اؼبعونة دوف مساومة 
ؼبركز االجتماعي وقد يكوف االرتباط قائًما على ا -أصحاب األعماؿ

اؼبشًتؾ، مثل صبعيات اعبنود السابقُت وصبعيات أرابب اؼبعاشات، وىناؾ 
أيًضا صبعيات تضم اػبرهبُت من مدارس ـبتلفة، واػبرهبوف تربطهم ذكرايت 

 مشًتكة من نظاـ مدرسي ومدرسُت.
وىناؾ أيضا الرابطة الدينية، وذلك ألف صبيع تلك اؼبدارس كانت 

ُت عن طريق اؼبذاىب الكاثوليكية، ولكن ما لو مغزى ربت إدارة البلجيكي
أكرب ىو الرابطة اؼبشًتكة بُت اؼبتعلمُت عامة، وتنص إحدى ىذه اعبمعيات 
على أنو يبكن قبوؿ طلبة سابقُت من مدارس أخرى، وأجدر اعبمعيات 
ابلذكر من منظمات ستانلي فيل ىي "صبعية اؼبتطورين" وقد كاف رئيسها 

وىذه اعبمعية تعادؿ صبعيات اػبدمات ُب حزاـ النحاس، ابتريس لومومبا. 
ولكنها مل تسجل أغراضها اغبقيقية، وىي النهوض ابؼبصاّب اإلفريقية أو 
زايدة نفوذ الطبقة اؼبتعلمة، ولكنها خوفًا من سيطرة السلطات البلجيكية 
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الدقيقة على كل نشاط سياسي سجلت أف غرضها التضامن من أجل 
توايت اغبضارية، وكانوا يشًتطوف ُب األعضاء أف يكونوا احملافظة على اؼبس

فبن يقتصروف على زوجة واحدة، وفبن ؽبم سلوؾ ال غبار عليو، ومن ؽبم 
حرفة ؿبًتمة، وأيًضا "من ىبتلفوف اختبلًفا بيًنا عن أبناء وطنهم ُب السلوؾ 
واألخبلؽ العامة"، وكاف اؼبفروض ُب ىذه اؼببادئ أهنا تسمح بقبوؿ العمل 
اليدويُت ُب تلك اعبمعيات، ومن جهة أخرى كاف معظم نشاطها، من 
تنظيم حلقات الدراسة والغناء والتمثيل والرايضة، يًتكز ُب أمور ال يبكن 

 تنمية االىتماـ هبا إال ُب اؼبدارس.
ويرى بعض الباحثُت أف ىذه النخبة اليت تطلق على نفسها أحيااًن 

، ال بد أف يصبح ُب النهاية أكثر أنبية "اؼبتمدينة" بداية لظهور نظاـ طبقي
من التقسيمات العنصرية، اليت ىي من خصائص عامل اجملتمعات الصغَتة،  
كما أنو سيحوؿ دوف تنمية الوحدات السياسية الكبَتة، ولكن ليس من 

اإلفريقيوف أنفسهم، كما يدؿ عليو قوؽبم إنو ال الضروري أف ىذا ما يطلبو 
فسة، ما داـ أنو ليس ىناؾ نزاع بُت الطبقات داعي ألحزاب سياسية متنا

ُب إفريقية. وقد الحظ الكاتب "إيزاكيل مباىليل" من جنوب إفريقية، شدة 
االختبلؼ بُت دوؿ غرب إفريقية، حيث إنو يوجد انفصاؿ كبَت بُت األقلية 
اليت أخذت عن اغبضارة الغربية، وبُت صبهور الشعب وبُت اغباؿ ُب ببلده 

وضوعة على حرية االنتقاؿ ُب الشئوف االقتصادية واالجتماعية حيث القيود اؼب
 وغَت اؼبتعلمُت. بُت اإلفريقيُت تعمل على زايدة الصلة الوثيقة بُت اؼبتعلمُت

والواقع أف قواعد األجور العمرية تقدـ ألنصاؼ اؼبهرة من اؼباؿ 
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)وقد يرى البعض أف ىذا صحيح  (2)مكافآت أعلى فبا تقدـ للمثقفُت
 ُب األقطار الغربية(. أيضا

ويقوؿ ـ. كليمنت: إف اعبمعيات ُب "ستانلي فيل" دبا يتبعها من 
العضوية القبلية، تتخطى ىذا اغباجز، إذ ينضم إليها اؼبتعلموف، وُب العادة 
يصبحوف قادة لآلخرين. وينطبق ىذا أيضا على اعبمعيات اليت تتكوف من 

حار، وسنعرض ؽبذا األمر فيما ؾبموعة لغوية واحدة، من الصينيُت وراء الب
بعد. ومثل تلك التعليقات اليت ذكرىا كل من مباىليلى وكليمنت تنطوي 
على تفضيل القيم زبتلف عن تلك اليت فرضنا وجودىا على اعتبار أف 
اؼبدينة بوتقة انصهار، وأيهما تفضل؟ اؼبثل األعلى للمجتمع اؼبتكافئ 

نبا قيمة عن اآلخر عند كثَت من واؼبثل األعلى لؤلمة الوحدة، ال يقل أحد
اؼبفكرين الغربيُت. على أنو قد ثبت أف اؼبثل األعلى الثاين أقرب منا ؽبا من 
الناحية العملية، وقد يكوف البديل جملتمعات الكبَتة اعبديدة، ُب احملافظة 
على األقساـ الرأسية بُت أشخاص يروف أف األصل اؼبشًتؾ ما عندىم من 

وة واؼبركز االجتماعي، وكذلك احملافظة على األقساـ االختبلفات ُب الثر 
األفقية اليت نرى فيها أف اؼبصاّب اؼبشًتكة اليت ترتبط ابالنتماء إىل طبقة 
اجتماعية خاصة، تسمو على الفروؽ الناشئة عن االختبلؼ ُب األصل. 
ويبدو أف وحدة األمة وانعداـ الطبقات فيها، شيئاف ال يتفق كل منهما مع 

فإذا مل نستطع دبجهودان اػباص أف نبلغ أحد ىذين اؽبدفُت، فإف  اآلخر،
 اختياران لن يزيد على أنو اختيار اؼبدينة مثالية خصوصية.

                                                 

(2)The African Image " by Ezekiel Mpahlele 1962- p 62 



 232 

وإف من اؼبنظمات اليت ذكرىا كليمنت منظمات تستحق أعظم 
االىتماـ وىی تلك اليت تقـو على أساس واحد وىو السكٌت ُب نفس 

أقدـ السكاف، وؽبذا يعرؼ بعضهم الشارع، وأعضاء ىذه اؼبنظمة ىم 
بعضا معرفة اتمة. واألساس فيها أهنا نواد لشرب اػبمر، وىي ُب ذلك ال 
زبتلف عن مئات من اجملموعات غَت الرظبية من أشخاص يلتقوف ليتناولوا  
كأسا من اعبزر ُب هناية العمل اليومي. ولكنها أيضا تقيم اغبفبلت ُب 

متضامنُت، ف ُب دفع تكاليف شعائر اعبنازة أعياد اؼبيبلد، وأعضاؤىا يشًتكو 
ولكن اػباصية اليت سبيزىا ىي نظاـ إجراءاهتا، ذلك أهنا تستخدـ كثَتا من 
اؼبراسبلت اؼبكتوبة حىت مع اعبَتاف اؼبباشرين. وىى تفرض على األعضاء 
غرامات إذا صدر من أحدىم ما ىبالف التصرؼ السليم )مثبل إذا قطعت 

تماع(، وىي أيضا سبنح أعضاءىا ألقااب ال وبملها موظفو زوجة أحدىم سَت االج
 اغبكومة )مثل احملافظ أو حاكم اإلقليم أو غَت ذلك(.

وُب ىذا الشأف تشبو ىذه اؼبنظمة منظمة أخرى توجد ُب حزاـ 
النحاس، وقد حلل األستاذ ميتشل نظامها بقدر كبَت من التفاصيل: فريق 

 الرقصات العديدة اليت يتنافس القـو والكاليبل من بُت. (2) رقصة الكاليبل
ُب إقامتها ُب اجملموعات العنصرية اؼبختلفة، اليت تتمثل بُت السكاف 
الصناعيُت ُب جنوب إفريقية، ولكنها ليست من رقصات القبائل، إذا كاف 
اؼبقصود ابلرقصة القبلية أهنا رقصة تقليدية من موطن صباعة ما. كما ىو 

ىي أيضا ليست انبعة ألية دبجموعة خاصة،  اغباؿ ُب بعض الرقصات، و 
كما أهنا رقصة حديثة العهد. وىي أکثر رقصات حزاـ النحاس شهرة، 

                                                 

 (2)The kalela Dance " Rhodes- Livingstone Paper 27 1956. 
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ويرجع أصلها إىل رقصات كانت تقاـ تقليدا لبلستعراضات العسكرية اليت  
 كانت معروفة، كما يقوؿ بعضهم ُب أايـ األماف ُب تنجانيقا.
يلقب ابحملافظ، ومن خصائص تلك الرقصات أف رئيس الفرقة 

وعبميع الراقصُت رتب عسكرية. وكما قاؿ أحد اإلفريقيُت الذين يذكروف 
تلك األايـ: "كاف كل واحد يلبس مبلبس جيدة"، أما اسم كاليبل فمعناه 
"الفخر"، وكانت الفرؽ اليت ترقصها تنافس كل منها الفرؽ األخرى. وُب 

الراقصوف اؼببلبس  رقصة الكاليبل، كما يؤدوهنا ُب ىذه األايـ، يلبس
األوربية، بدال من اؼببلبس اإلفريقية اؼبزخرفة، وتشتمل كل فرقة على 
أعضاء وبملوف ألقاب اؼبوظفُت، ولو أنو ليس بينهم اليـو ضباط 
عسكريوف. واؼبوظفوف ال يرقصوف ولكنهم يشاىدوف الرقص. وؽبم "ملك" 

"طبيب"  ينتخبو األعضاء ليكوف اؼبشرؼ وأمُت الصندوؽ، وىناؾ أيضا
 و"أخت فبرضة" وىي اؼبرأة الوحيدة بُت أعضاء الفرقة.

ولو أف الكاليبل كما ذکر ميتشل ُب وصفو ؽبا ليست رقصة قبلية، 
ولكنها تعترب قبلية من انحية واحدة، وىي أف كل فرقة زبتار أعضاءىا 
صبيعا من قبيلة واحدة، وغالبا زبتاره من شياخة واحدة، وليس ما هبذب 

مشاىدة الرقصة، حركاهتا اليت تتمثل ُب حركة القدمُت على الناس إىل 
األرض دوف رفعهما، بل األغاين اليت يؤلفوهنا وينشدىا قائد الفرقة، وىي 
غالبا مدح ُب الفرقة وُب أىل القرية وىجاء موجو إىل القبائل األخرى، كما 

يقة اليت تشيد األانشيد بتماسك القبيلة، أما األلقاب واؼببلبس األوربية األن
يلبسها الراقصوف فما ىي إال شعارات اغبياة بُت الطبقة اغباكمة ُب أي 
ؾبتمع حضري، وتشَت إىل ما ينالو أولئك الذين يستطيعوف تقليد تلك 
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 الطبقة من مكانة اجتماعية..

ويقـو برقصة الكاليبل عادة شباف فبن يعملوف أبجور قليلة، وال  
ربية شيئا كثَتا، ومع ذلك فإف تقليدىم يبكنهم أف يتخذوا من األساليب الغ

للرقص ىو اعًتاؼ منهم ابؼبكانة السامية اعبديدة اليت تقـو على مهنة 
 خاصة ومستوى خاص من الدخل.

وصبيع ىذه األمثلة تبُت كيف أف اؼبهاجرين اإلفريقيُت ُب اؼبراكز 
الصناعية يعتربوف أنفسهم أحياان حضريُت ؽبم مصاّب مشًتكة مستمدة من 

ضعهم كمستأجرين اؼبسكن أو كعماؿ أو أشخاص متعلمُت، أو أانس و 
حرموا حق التصويت ُب االنتخاابت، وأحياان يعتربوف أنفسهم صباعة 
منفيُت ؽبم وطن مشًتؾ. ويتبُت من دراسة أبستُت للعبلقات الصناعية،  
كيف أف العماؿ اؼبأجورين كفوا عن التعامل مع أصحاب األعماؿ أو مع 

)من حيث كوهنم كذلك( العاملُت مع سلطات البلدية عن  أىل اؼبدينة
طريق رجاؿ اختَتوا من أجل مراكزىم القبلية، أو حىت فبثلُت انتخبوا دبعرفة 
انخبُت منظمُت على أساس قبلي، ولكن ىذا ال يعٍت أف التماسك القبلي 
ُب اعبمعيات اعبديدة اليت تقـو على مصاّب مشًتكة قد فقد أنبيتو، 

الداخلي ُب مثل ىذه اؼبنظمات كثَتا ما يتم بُت األعضاء على فالتنافس 
أسس قبلية، فبل نقابة عماؿ اؼبناجم اإلفريقية، ولو أهنا أنشئت النهوض 
مصاّب عماؿ اؼبناجم كمجموعة، إال أف الذي حدث عند انتخاب 

أف كل قبيلة  -كما قاؿ أحد اؼبعلقُت اإلفريقيُت   -اؼبشرفُت على النقابة 
رة انتخاب أحد رجاؽبا رئيسا للنقابة، وعندما عجزت نقابة قررت ضرو 

العماؿ العامة عن اغبصوؿ العماؿ على أجور عالية، ندد األعضاء الذين 
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ينتموف إىل صباعة البمبا ابلفشل الذي منيت بو قيادة النياسا. وعندما 
انفصل عن نقابة عماؿ اؼبناجم، العماؿ الذين ىم ُب درجة أعلى من 

كي يكونوا ؽبم صبعية سبثل ىيئة اؼبوظفُت، كاف من بُت الدوافع اآلخرين، ل
إىل ذلك استياء أقليات اللوزی والنياسا من سيطرة الغالبية من أعضاء 
البمبا، بينما استاء البمبا وحاولوا القضاء على احتكار اللوزي والنياسا 

 للمناصب ذات اؼبستوى األعلى.

يفكروف ُب االنفصاؿ وتكوين وُب وقت من األوقات كاف النياكيوزوا 
نقابة خاصة هبم، وؽبم ُب ذلك بعض العذر، ألهنم وجدوا أف ؽبم أقرابء 
يعززوهنم، عندما يطلب منهم اإلضراب عن العمل، وليس ؽبم بستاف 
خاص وبصلوف منو على مورد للغذاء، كما ىو اغباؿ ابلنسبة للرجاؿ 

لى ىذا العمل بفضل اؼبتزوجُت، ولكنهم على الرغم من ذلك مل يقدموا ع
 نداء يدعو لتضامن العماؿ.

وؽبذا هبب علينا أف نستنتج أف البناء االجتماعي اعبديد ىو بناء 
شامل تفرضو ظروؼ الصناعة، وتنمو فيو أشكاؿ جديدة من اللحظات 
اليت تتعارض مع التقسيمات العنصرية القديبة، ومع ذلك فإف تلك 

 حباؿ من األحواؿ. التقسيمات العنصرية مل تتح من الوجود
 االنقساـ وإعادة وحدة الصف بُت الصينيُت فيما وراء البحار:

من بُت أجزاء العامل اليت املها التصنيع  –لقد اذبهت إىل إفريقية 
أنظار معظم العلماء الذين  -اغبديث أو اليت يكاد التصنيع يشملها 

ار أف يبحثوف أمر ىذه االنقسامات وتوحيد الصفوؼ من جديد على اعتب
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ذلك مظهر من مظاىر البناء االجتماعي اؼبتغَت. ولكن ما يشبو ىذه 
التقسيمات والتكوينات اعبديدة قد حللو أيضا الباحثوف بُت السكاف 
الصينيُت ُب جنوب شرؽ آسيا. وقد أطلق كاتب حديث على ىذه 
األقساـ اسم اجملموعات الغربة، وىذا الكاتب ىو ج. و. سکنر، وكاف 

اسم القبائل، ولكن دكتور سكنر ُب دراستو لببلد اتيبلند يطلق عليها 
رفض تلك التسمية على أساس أهنا غَت صحيحة من انحية اؼبعٌت الفٍت 

، وُب اعتقادي أف ىذه التسمية فقدت من زمن طويل ما (2 واؼبعٌت الشعيب
كاف ؽبا من معٌت فٍت، ولو أنو قد تكوف ىناؾ ؾباالت يضطر فيها اؼبرء إىل 

ؽبا. ولكن االختبلفات اؼبهمة بُت اجملموعات اللغوية للصينيُت استعما
ىي نفس االختبلفات اليت تقسم اإلفريقيُت عندما  (0) القادمُت من "أنيانج

يهاجروف إىل اؼبدف، وىي اللغة واؼبوطن األصلي. وكل ؾبموعة لغوية ُب 
الصُت تضم مبليُت عديدة من السكاف، ُب حُت أف الوحدة اؼبائلة ُب 

فريقية ال تشمل إال القليل من مئات األلوؼ، ولكن ظاىرة اعبوار ابلنسبة إ
 جملموعات اؼبختلفة ُب مراكز اؽبجرة، ىي أف ىذه الظاىرة شيء واحد.

ومع ذلك فهناؾ فرؽ آخر بُت األمثلة الصينية واألمثلة اإلفريقية، 
ظم وىو طوؿ الزمن الذي استمرت ُب أثنائو عملية اؽبجرة، ولكن ما ىو أع

أنبية من ذلك ىو أف اؼبهاجرين الصينيُت، كانوا يقدموف من أجل تصنيع 
اتيبلند، ورأس اؼباؿ، كما يقدموف العماؿ. وُب أوؿ شارع أنشئ خارج 

                                                 
 (1)G. w, Skinner: Chinese Society in Thailand. "1957- p. 35 

اننيانج مدينة تقع ُب الصُت الوسطى على أحد روافد هنر ىاف الذي يتصل بنهر ايهبتسي من  (0)
من الصينيُت إىل ما  -دينة وسط سهل اننيانج اػبصيب، ومنو ىاجر عدد كبَتالشماؿ، وتقع اؼب

 وراء البحار. )اؼبًتجم(
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أسوار اؼبدينة اؼبلكية ابنكوؾ، كاف يسكن التجار الصينيوف، وىم ُب ذلك 
ىذا  يشبهوف سكاف اؼبدف األوىل للغرابء ُب كانو وسببكتو. وقد أنشئ

الشارع منذ مائيت سنة على األقل، وكاف الصينيوف عندئذ قد استقروا ُب 
سياـ قبل ذلك بزمن طويل، وكاف بعضهم من البلجئُت الذين ىاجروا على 

، ولكن عندما وصلت التكنولوجيا 2295أثر غزو اؼبانشو للصُت ُب سنة 
الغربية إىل جنوب الصُت ُب شكل بواخر، زادت سرعة اؽبجرة حىت 

 أصبحت تستحق أف ندرسها ضمن موضوعات ىذا الكتاب. 

وفضبل عن ذلك فإف اؼبغناطيس الذي جذب ىذا التيار من 
اؼبهاجرين كاف ىو الطلب على العماؿ من أجل التنمية الصناعية ُب سياـ 
"اتيبلند"، وقد كاف اؼبهاجروف يبثلوف طبس ؾبموعات لغوية، وقد مضت 

وف إىل سياـ. وُب أزمنة ـبتلفة اذبهت أزمنة طويلة منذ أف ىاجر الصيني
األغلبية من ؾبموعات اؼبهاجرين اؼبتنوعة إىل اغبرؼ اؼبتباينة واإلقامة ُب 
أماكن خاصة. وقد عملت اؼبرونة االجتماعية اليت امتاز هبا القرف التاسع 
عشر، وىو عهد تطور سريع، على مزج ىذه الطوائف بعضها ببعض إىل 

بلؿ الياابين، وما فرضتو السياسية الوطنية ُب حد ما، وقد دفعهم االحت
اتيبلند على الصينيُت من قيود شديدة دفعهم ذلك إىل ضم الصفوؼ، 

 ورغم ذلك ال يزاؿ االنقساـ إىل ؾبموعات لغوية مستمرا.
أما اجملموعات اللغوية اػبمس فقد جاءت كلها من مقاطعتُت: فوكُت 
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ونيوف، واؽبوكُت )من اؼبنطقة ، وىذه اجملموعات ىي: الكانت(2)وكوانتونج
الداخلية ؼبيناء أموي( والتيوكيو )من سَتانو( واؽبكا )من اؼبنطقة الداخلية 
ُب كوانتونج( واؽباينانيوف من الساحل الشمايل الشرقي. اعبزيرة ىايناف. 
وقد جاء سكاف السواحل إىل ببلد سياـ ُب أوؿ األمر على أهنم ذبار، 

ار ُب القرف السابع عشر ذبارة ما وراء البحار وعندما احتكر أحد ملوؾ الن
استخدـ لذلك الغرض البحارة الصينيُت وذبارىم، إذ كاف ؽبم من اؼبهارة 
واػبربة ماال يتوافر عند أىل سياـ، وفضبل عن ذلك كانت معظم اؼبواين 
الصينية ُب ذلك الوقت مغلقة أماـ صبيع التجار عدا التجار الصينيُت، 

استقروا ُب اتيبلند ُب ذلك الوقت من سكاف كانتوف وكاف معظم الذين 
ومن اؽبوكُت، وكاف صباعة اؽبوكُت أغلبية، وكانوا يعيشوف على السواحل، 
وبقرب األهنار الصاغبة للمبلحة، وقد أصبحوا ُب ابنكوؾ نفسها متفوقُت 
بدرجة عظيمة على التاي أنفسهم الذين كاف معظمهم من رجاؿ الببلط 

دوا إىل بعض الصينيُت مناصب رظبية تًتاوح بُت اؼبستوى اؼبلكي. وقد أسن
اؼبنخفض نسبيا حصل الضرائب ومستوى حاكم اإلقليم، ومن الطبيعي أف 
الذين يشغلوف مثل ىذه اؼبناصب ذات السلطة يشجعوف زايدة اؽبجرة بُت 

 اجملموعات اللغوية اليت ينتموف إليها.

وه من التبوكيو، وأمو وكاف أشهر أولئك الرجاؿ اتکسُت، وقد كاف أب
من: التاي، وقد ظل ىذا الرجل ملكا فعليا لتايبلند مدة طبسة عشر عاما، 

                                                 
نوکُت وکوانتونج واليتاف ُب جنوب شرقي الصُت، وتقع ميناء أموي على مضيق فرموزا وكذلك ( (2

ويب من تقع ميناء سواتو اليت تقع جنوب غريب أموي، أما جزيرة ىايناف فتقع عند اؼبعارؼ اعبن
 الساحل الصيٍت، ويفصلها عن فيتاـ خليج تونكنج. )اؼبًتجم(
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وُب أثناء تلك اؼبدة اختار اتکسُت رجبل من اؽبوكُت ُب منصب احملافظ 
إلقليم سنغبل ُب جنوب اتيبلند وىو وواينج. وقد خلفو ُب ىذا اؼبنصب 

ذ أولئك "الراجاوات الصينيُت" شبانية آخروف ينتموف إىل أسرتو، وإىل نفو 
ترجع اؽبجرة الكبَتة من اؽبوكُت إىل جنوب سياـ. بل إف مالو مغزى أعظم 
ىو ىجرة التيوكيو إىل ابنكوؾ، وىي اؼبدينة اليت اختارىا اتکسُت عاصمة 
الببلد. وقد قبم عن ذلك اتصاؿ كثَت بُت التيوكيو وبُت موظفي التاي 

شركاء ُب  ؼبلكي للتجارة، وكاف أولئك اؼبوظفوف،اؼبسئولُت عن إدارة االحتكار ا
االحتكار، وأما السفن اليت اشًتوىا فقد بناىا التيوكيو أنفسهم، واختاروا 

  .((2حل إىل سواتو واؼبواين اجملاورة ؽبا البحارة منهم، وكانت تلك السفن تر 

وما إف استقر التيوكيو ُب سياـ حىت أدخلوا فيها زراعة قصب 
ا ُب إقامة مزارع لو ولغَته من احملصوالت اليت يصدروف السكر، وشرعو 

منتجاهتا إىل اػبارج، وقد كاف أوؿ أتثَت التصاؽبم ابلتكنولوجيا الغربية، 
عندما أصبحت ىونج كونج مستعمرة وميناء السفن اليت تقطع مسافات ال 
تقطعها السفن الصينية الشراعية، واآلف قد انتهى االحتكار الصيٍت 

ع سياـ، وُب أوؿ األمر كاف التغيَت الذي لو مغزى أعظم أف أىل  للتجارة م
كنتوف وجدوا أف خطوط اؼببلحة البعيدة اؼبدى تصل إىل عتبة دارىم، 
وبذلك يبكنهم السفر إىل أماكن بعيدة، ومن ذلك الزمن تركوا بوجو عاـ 
سياـ واذبهوا إىل أقاليم سبنح فرصا للربح أعظم من ذي قبل ربت سيطرة 

 مات الغربية. اغبكو 

                                                 

 على الشاطئ الشرقي للصُت. (2)
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أما الذين بقوا ُب سياـ، والذين ذىبوا إليها فيما بعد، فإهنم زبصصوا 
ُب حرؼ ربتاج إىل اؼبهارة، ومضى الزمن أصبحوا عماال ميكانيكيُت، وؽبذا 
ذبمعوا ُب اؼبدف، وىناؾ أنشأوا أوؿ مصنع لنشر اػبشب يدار ابلبخار، 

مة، وتوىل اؼبلك وشرع اؼبلك منجكوت ُب تصنيع سياـ حسب خطة مرسو 
وبعدىا ألغى احتكار الدولة التجارة، وعقد معاىدات  2152سلطانو سنة 

مع الدوؿ الغربية، من نفس النوع الذي كاف يعقده الصينيوف ُب ذلك 
أصبحت سوانو ميناء تعاىدية "أي مفتوحة  2151الوقت، وُب سنة 

نشائها ربمل لتجارة اػبارجية"، وأصبحت السفن البخارية اليت أمر اؼبلك إب
البضائع إىل ىناؾ وتعود حاملة اؼبهاجرين من اؼبناطق الداخلية، وىی 

 توكيو، وىكا.
وُب أثناء ذلك كاف اؽبينانيوف "من جزيرة ىيناف" يتوغلوف ُب الداخل 
بدرجة أكرب من أي مهاجرين آخرين، وُب الفًتة الطويلة اليت تكوف فيها 

األجنبية كاف عليهم أف يسافروا ُب  اؼبوانئ ُب جزيرهتم مغلقة أماـ اؼببلحة
قوارهبم الشراعية الصغَتة اليت يبكن أف ربملهم إىل ابنكوؾ، وكاف 
الصينيوف اآلخروف يعدوهنم طبقة أحط منهم، وقد ذبنب اؽبينانيوف اؼبدف 
الكبَتة، اليت ازدضبت ابؼبهاجرين اآلخرين، ٍب ازبذوا طريقهم إىل الداخل 

رة أىل السواحل ُب صيد السمك وبناء السفن،  مع األهنار، وكانت ؽبم مها
كما كاف ؽبم مهارة ُب نشر اػبشب، وطاؼبا كاف نشر اػبشب يؤدي ابليد، 

 فإهنم احتكروا استغبلؿ غاابت خشب التاكة.

وكل ما ذكرانه من مهارات حىت اآلف مهارات ىبتص هبا ؾبتمع غَت 
العماؿ، الذي  آيل، ولكن مع ظهور اآللة وأساليبها جاء نفس الطلب على
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خلق مدف حزاـ النحاس وُب إفريقية، وقد كثر الطلب على العماؿ ُب 
اتيبلند من أجل تنمية اؼبواصبلت، من قنوات وطرؽ برية وسكك 
حديدية، وجاء من كنتوف عماؿ مهرة، أما العماؿ غَت اؼبهرة فكانوا حديثي 

 اؽبجرة من التيوكيو واؽبكا.

 طريق التنمية سَتا حثيثا، وكما ىو اغباؿ ُب كل قطر يسَت ُب
اعتربت سياـ أرض الفرص، ومل تكن ىناؾ قيود تقليدية ربوؿ دوف اؼبرونة 
االجتماعية كاليت كانت عند اإلفريقيُت ما منع العماؿ اإلفريقيُت ُب حزاـ 
النحاس من أف يرتفعوا إىل أكثر من مرتبة عماؿ نصف مهرة، ومع ذلك 

االجتماعية بُت ؾبموعات اللغة, عند فهناؾ شيء من الفرقة ُب اؼبكانة 
الصينيُت، وىي تفرقة يبكن قياسها بشهرة كل ؾبموعة ُب اغبرؼ اليت تقبل 
على مزاولتها بدرجة أكرب، وتكتسب اجملموعة بكاملها شهرة ؽبا من 
أعضائها الذين يكوف ؽبم مرکز اجتماعی رفيع، وقد زبصص كل من 

كانة اؼبنحطة، أما التيوكيو فكاف ؽبم التيوكيو واؽبينانيُت ُب اغبرؼ ذات اؼب
ابع طويل أيضا ُب شئوف اؼباؿ والتجارة على نطاؽ واسع، وأما اؽبوكُت 

 فإهنم أيضا يتخصصوف ُب اغبرؼ ذات اؼبكانة الرفيعة..

وىكذا مل يستطع تكوين الطبقات دبا يتبعو من مصاّب مهنية مشًتكة 
كل منها مع موطنها   أف يبحو كل أثر الرتباطات اجملموعات اؼبختلفة،

.  األصلي الذي ال تنساه ما دامت تستعمل لغتها اػباصة كل يـو

ورغم أف بعض الصينيُت الذين ىاجروا إىل اتيبلند بلغوا مراکز عالية 
وكاف ؽبم قوة سياسية، وانؿ كثَت منهم ثروة كبَتة إال أف الصينيُت كشعب  
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نشئوا صبعيات كانوا مهاجرين أجانب، وهبذا الوصف اضطروا إىل أف ي
غبماية أنفسهم ولتبادؿ اؼبساعدة، وظلت ىذه اعبمعيات زمنا طويبل 
مقتصرة على ؾبموعات لغوية منفردة، بل اقتصرت على أقساـ من ؾبموعة 

سی ومعناىا  -لغوية. وأوؿ ىذه اعبمعيات ويطلق عليها الصينيوف کونج
)شركة( كانت نقاابت اغبرؼ، وىی نقاابت قبحت ُب احتكار حرؼ 
زبصصوا فيها من أجل اجملموعة اللغوية، اليت جاءت هبم إىل ىذه الببلد، 
ولعل ىذا النشاط يفسر بعض اغبقائق العجيبة اليت نشاىدىا ُب ىذه 
األايـ ُب ابنكوؾ حيث يوجد كثَت من صياغ الفضة من الصينيُت، كما أف 
 تسعة من كل عشرة من يصنعوف اعبفاف واألحزمة من اؽبكا، وعندما قررت

حكومة النار ُب القرف التاسع عشر أف ذبد موردا جديدا للكسب من 
تنظيم القمار وبيع األفيوف واؼبشروابت الروحية، وىي فبا يهتم بو الصينيوف 
دوف التاي، أعطت اغبكومة التزاـ صبع الضرائب ؽبذه األعماؿ إىل 
الصينيُت. وكانت ىذه االحتكارات ؾباال لتنافس عنف بُت زعماء 

سي الذين نظموا أتباعهم حبيث يلقوف الرعب ُب نفوس منافسيهم، الكوقب
 وال ينتظر من ىذا النشاط إال أف يريد الفرقة بُت اجملموعات اللغوية.

وُب القرف اغبايل، ألغت اغبكومة التزاـ صبع الضرائب، ووضعت 
ربت سيطرهتا ما يقـو بو الكوقبي من نشاط غَت مشروع، وقد انقرض 

ت وربوؿ بعضها اآلخر إىل صبعيات التبادؿ اؼبساعدة. بعض تلك اعبمعيا
ويقـو هبذه اؼبهمة اليـو إىل حد كبَت صبعيات من ؾبموعات اللغة، وكاف 
ؽبذه اعبمعيات إىل حد ما مصاّب شبيهة جبمعيات الكوقبي السابقة، ولكن 
عضويتها كانت أوسع. أما اعبمعيات األوىل فكانت ؿبدودة دبجموعات 
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ألهنا نظمت بعض حرؼ التخصص اليت يبارسوهنا ُب  ذات لغة واحدة،
 مناطق خاصة من جنوب الصُت. 

أما اعبمعيات األخرى فإهنا تعهدت أبف ترعى صبيع مصاّب أعضاء 
اجملموعة اللغوية، وتشمل تلك الرعاية ضباية احتكارات اغبرؼ، وتقدًن 
 اؼبعونة اغبصوؿ على عمل وغَت ذلك من اؼبساعدات العامة، كما أهنم
أقاموا معابد لؤلمة اؼبعبودة ُب الوطن، كما أنشأوا جباانت لدفن اؼبوتى 
الذين ال يبكن نقلهم إىل موطنهم ُب الصُت، وتلك كانت غايتهم، وقد 
شرعوا فيما بعد ُب إنشاء مدارس خاصة أبعضائهم يتلقى فيها أبناؤىم 

 التعليم على الطراز الغريب.

قرف أنشئت منظمتاف يسمح وُب السنوات العشر األوىل من ىذا ال
عبميع الصينيُت ابالشًتاؾ فيهما، ونبا: مستشفى وغرفة ذبارية. أما الغرفة 
التجارية فكانت سبثل اؼبصاّب الصينية عامة ُب عبلقاتو مع حكومة التاي، 
وُب كل من ىاتُت اؼبنظمُت احتفظت دبجموعات اللغة بشخصيتها 

أف الرئيس هبب أف يكوف من  اؼبستقلة. وقد اشًتطوا ُب قانوف اؼبستشفى
ؾبموعات اللغة كل واحدة بدورىا، وسرعاف ما أصبح من تقاليد الغرفة 

 التجارية أف سبثل اجملموعات حسب أعدادىا ابلنسبة للمجموع.

ويبكننا أف نعترب ىذه اغبقائق صورة مصغرة العبلقات اغباضرة 
صرؼ اإلفريقيوف ابلنسبة جملموعات اللغة من الصينيُت ُب اتيبلند، وكما يت

ُب حزاـ النحاس أحياان كأعضاء ُب ؾبموعات ـبتلفة متنافسة وأحياان  
كمجموعة واحدة ُب عبلقاهتم مع حكامهم وـبدوميهم غَت اإلفريقيُت،  
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كذلك الصينيوف ُب اتيبلند أصبح لديهم الوعي دبصاغبهم اؼبشًتكة  
 كصينيُت ُب قطر يعتربوف فيو أجانب، دوف أف ينسوا عضويتهم ُب
ؾبموعات لغوية ـبتلفة، وىذا الوعي يعترب رد فعل من جهة اإلجراءات 
اليت تتخذىا ضدىم حكومة التاي عامدة بقصد تقييد مركز الصينيُت ُب 
اقتصاد الببلد، ومن جهة أخرى غبوادث خارجية مثل قياـ القومية الصينية 

قومية )سواء قبل انتصار الشيوعية ُب الصُت أو بعده( ٍب خلق لغة صينية 
 خبطة مرسومة. 

ويبكن للمرء أف هبد ىنا مقاببل ُب أتثَت القومية اإلفريقية واستخداـ 
اللغة اإلقبليزية كلغة مشًتكة السياسة اإلفريقية ُب روديسيا، وُب حزاـ 
النحاس ترى انقساما شديدا بُت الطبقات وىو ينطبق على االنقساـ بُت 

فبل يوجد مثل ىذا اغبد الفاصل األوربيُت واإلفريقيُت، أما ُب اتيبلند 
االقتصادي بُت التاي والصينيُت، ىناؾ عبلمات تشَت إىل أف العماؿ ذوي 
األجور اؼبنحطة يندؾبوف ُب بعض اؼبواضع مكونُت طبقة ذات مصاّب 
مشًتكة، ومع ذلك فإنو وبتمل أف تقـو ُب داخل تلك الطبقة أقساـ على 

بلقة بُت القبائل فيما بُت عماؿ أسس عنصرية، وىذا الوضع يشبو سباما الع
 حزاـ النحاس.

وىذه األمثلة توضح حقيقة خربىا كافة الناس، وىي أف الناس ُب 
الوحدات السياسية الكربى يندر ُب ىذه األايـ أف ينسوا سباما مواطنهم 
األصلية اؼبختلفة، ويعدوف أنفسهم دائما بشكل ما أقرب إىل من 

ناؾ من اؼبصاّب اؼبشًتكة األخرى ما قد يشاركوهنم ُب ىذه الصفة، ولكن ى
يدوس على ىذه االختبلفات. والسؤاؿ ذو األنبية السياسية ىو ما إذا  
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كاف ؽبذه االختبلفات من قوة التأثَت ُب الناس ما هبعل من اؼبستحيل أف 
يقـو بينهم قدر أدىن من التسامح اؼبتبادؿ، األمر الذي ال غٌت لو بُت أبناء 

 دولة من الدوؿ، ولكن الوحدات السياسية الصغَتة، ُب اؼبدينة الواحدة ُب
أقطار ذات موارد طبيعية ؿبدودة، ال نستطيع أف تتمتع دبزااي التكنولوجيا 
الغربية سبتعا كامبل، وىذا ىو السبب ُب أننا نقوؿ إف البحث عن العوامل، 

 اليت تشجع التسامح الضروري اؼبتبادؿ، مسألة ؽبا أنبية عملية كبَتة. 

من الواضح أف مثل ىذا التسامح ال يبكن أف ينمو بُت قـو ال و 
يكوف بينهم اتصاؿ على اإلطبلؽ، وال بُت قـو ال يقـو االتصاؿ بينهم إال 
من أجل التنافس، إف أكثر العوامل قبوال ُب التعاوف بُت أصحاب األجور 

اة وبُت أصحاب اؼبصاّب اؼبهنية اؼبشًتكة، وكذلك الربط بُت اعبَتاف ُب حي
اؼبدف، ولكن من السذاجة أف تفًتض أف ىذه العوامل سيكوف ؽبا من 
التأثَت العاجل أو األجل وال نقوؿ اؼبنعدـ، ما لدار السك اليت زبرج النقود 

 وقد سكت صبيعها بصورة واحدة.
 احلضريوٌ الردعيوٌ:

وعبلوة على ما سبق، ىناؾ قـو يقاوموف بكل ما لديهم من قوة 
ع اغبضري وما يعتربونو عدوى األساليب اغبضرية، وىذا االندماج ُب اجملتم

رغم أف حياهتم ُب اؼبدينة جزء ال غٌت عنو من وجودىم، وقد ظهر ىذا 
االذباه بُت قسم من صباعة األكسهوزا، وسط السكاف اغبضريُت ُب مدينة 
إيست لندف ُب جنوب إفريقية. وينبعث ىذا االذباه من ذات القومية 

أف تكلمنا عنها ُب مناسبات سابقة، ولو أف ىذا الضيقة، اليت سبق 
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الشعور ال يكن أف تعرب عنو تلك اعبماعة ابؼبطالب السياسية، ألف ذلك 
ال يبكن أف وبدث ُب الظروؼ القائمة ُب الوقت اغباضر ُب جنوب 

 إفريقية.
واعبماعة األكسهوزا ُب اتصاؽبم ابألوربيُت، اتريخ أطوؿ من اتريخ 

قية، وكاف معظمو نزاع مسلح، وُب كل من حروب.. معظم الشعوب اإلفري
اؼبتتالية توسعت حكومة الرأس ُب مد سيطرهتا إىل مدى أبعد من  (2الكافر 

ذي قبل. وُب منطقة الفراغ واليت ال يبلكها أحد تكونت إرساليات كاف ؽبا 
أتباع من ىذه اعبماعة، ولكنهم مل ينضموا إليها من أجل مقاومة 

أثناء القرف اغبايل قد يقوؿ عنهم إخواهنم الثائروف إهنم الربيطانيُت. وُب 
أعواف االستعمار وال يزاؿ حىت اليـو ىناؾ انقساـ بُت أعواف االستعمار 
واؼبناىضُت لو ُب صورة انقساـ معًتؼ بو بُت الطائفتُت: طائفة "اؼبدارس"، 

ىم وىم أتباع الكنيسة، على األقل من الناحية الشكلية، وىم يرسلوف أبناء
إىل اؼبدارس ويتخذوف ألنفسهم طرؽ األوربيُت على قدر ما تسمح 
مواردىم اؼبادية، وطائفة "اغبمر" الذين يلبسوف الزي القدًن وىو البطانية 
اغبمراء, وىي نفسها مستوردة وقد حلت ؿبل اعبلود، ويدىنوف أجسامهم 

ىم بًتاب أضبر، ويتمسكوف بقوة أبسلوب اغبياة الريفية الذي كاف أجداد
 يتمنوف أف يظل قائما. 

وتعيش ىااتف الطائفتاف كل منها ُب عزلة عن األخرى، حىت ُب 
                                                 

("السكانر"، ىم ؾبموعة من زنوج البانتو ُب جنوب أفريقية، وقد وقعت اغبروب بُت "الكافر"، (2 
 :A. H وكلمة كافر من أصل عرفی و معناىا کفار )کتاب(( 1111 -1111واإلقبليز )

Keane: Man, Pastand Present , )اؼبًتجم( 
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اؼبناطق الريفية، وعندما يذىبوف إىل اؼبدينة تكوف ؽبم أىداؼ ـبتلفة ولو أف  
كلتيهما تعمل ُب اؼبدينة ابألجر الذي ال يستطيعوف اغبياة بغَته، ولكن 

ر من مكاسبهم على اؼببلىي اليت صباعة اؼبدارس، قد ينفقوف كل ما يتواف
توجد بكثرة ُب اؼبدف، وعلى الزي الغريب من اؼببلبس اليت أصبحت شعارا 
للمركز االجتماعي ُب كثَت من اؼبدف اإلفريقية اعبديدة. أما صباعة اغبمر، 
فيخصصوف أجورىم لغرض واحد، ىو أف يؤسس الواحد منهم بيتا للعائلة 

اشية واألغناـ. ويقوؿ اغبمر عن أنفسهم إهنم ُب الريف يبنونو ويزودونو ابؼب
يبلكوف تلك الفضائل اؼبستمدة من الفطرة، واليت كاف اػبيالوف ُب قروف 

 سحيقة ينسبوهنا للحياة الريفية.

وللوطنية عندىم شکل خاص هبم، فهم ال يسعوف إىل السيطرة على 
روهنا األساليب اؼبعيشية للحكاـ األجانب والتحكم فيها، ولكنهم يستنك

سباما، واػبيانة عندىم ال تقتصر على أولئك الذين يعملوف كعمبلء لسياسة 
حكومة االستعمار، ولكنها تشمل أيضا كل عمل ىبرج فيو الشخص ُب 
حياتو اػباصة دبحض إرادتو عن اؼبستوايت القائمة على التقاليد، وىذه 

ولئك الفكرة قد ال تكوف واضحة اؼبعامل، ولكن األمر الواضح ىو أف أ
الذين يسعوف إىل اتباع طرؽ اؼبتمدينُت، ويذىبوف إىل اؼبدف للعمل من 
أجل اغبصوؿ على الوسائل اليت توصلهم إىل ىذا الغرض، إمبا يعيشوف 
وعلى اعبانب اآلخر، من حاجز يفصل االثنُت، وىو حاجز أقامو الناس 

 منذ قرف ونصف قرف من الزماف.
من األكسهوزا أف وبصل على وُب الظروؼ اغبديثة يستحيل على فرد 

قوتو من قطعة األرض اليت يبلكها، كما أنو من الصعب على اإلفريقيُت، مع 
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السياسة اغباضرة غبكومة جنوب إفريقية، أف يستقروا هنائيا ُب اؼبدف، ولكن 
بينما وبتمل أف يصبح كثَت من خرهبي اؼبدارس من سكاف اؼبدف، لوال ىذه 

 ة ؽبم ُب ذلك.الصعوابت، إذا ابػبمر ال رغب

واغبمر ُب نظر أنفسهم أمناء يطيعوف القانوف، وىم مدبروف ويعنوف 
بًتبية أبنائهم على تقدًن االحًتاـ والطاعة ؼبن ىم أكرب منهم سنا، ُب حُت أف 

قـو كذابوف  -ُب نظرىم  -سكاف اؼبدف وأولئك الذين تغريهم مبلىيها 
ذائل، وال يلزموف أبناءىم سارقوف، وقد تعلموا من السينما صبيع أنواع الر 

ابحملافظة على النظاـ، ويبذروف أمواؽبم ُب اؼببلىي اليت ال طائل وراءىا، وقد 
يكوف عند خرهبي اؼبدارس نفس الفكرة السائدة عن حياة اؼبدف ورذائلها، 
وىم أيضا يستنكروهنا ولكنو مع ذلك ينسبوف إىل صباعة اغبمر اؼبظهر اؼبنفر 

 بلفة. والقذارة والبداوة واعب

وعلى الرغم من كل ذلك فإف رجاؿ القسمُت ىبتلطوف ُب اعبوار وُب 
أثناء العمل، سباما كما وبدث بُت القبائل اؼبختلفة ُب حزاـ النحاس أو ُب 
إقليم الراند ولكن صباعة "اغبمر" يقفوف وقفة جدية، وإىل حد كبَت وقفة 

إىل جانبهم، أما  موفقة، ضد كل أتثَت خارجی قد ينجم عن مثل ىذه السكٍت 
كيف ًب ؽبم ذلك فهو موضوع دراسة حديثة للدكتور فيليب ماير عن إيست 

 .(2)لندف 

وكل من يقدـ على اؼبدينة ألوؿ مرة يسعى ابلطبع إىل معرفة أصدقاء 
من بٍت موطنو لكي يساعدوه ُب معرفة طريقو ُب اؼبدينة، ولكن األكسهوزا 

                                                 
 
(1)
P, Mayer: Townsmen, or Tribesmen, 1961 

 أما إقليم الراند فهو إقليم يستخرج منو الذىب ُب جنوب أفريقية. )اؼبًتجم( -أىل اؼبدف وأىل القبائل
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ىبتلط الواحد منهم مدة إقامتو  اغبمر، عندما يذىبوف إىل إيست لندف، ال
إال بزمبلئو من اغبمر من اؼبنطقة اليت جاء منها. وأىل اؼبوطن وىم قبل كل 
شيء، أولئك الذين أيتوف من منطقة شيخ واحد، ويسكن القادموف 
حديثا إىل اؼبدينة صباعات يشًتكوف ُب حجرة واحدة مع بعضهم البعض 

م أف يستأجر لنفسو غرفة فإنو من بٍت وطنهم، وحاؼبا يستطيع الفرد منه
يفعل ذلك ٍب ىبتار شركاءه ُب السكن، وُب العادة تكوف الغرفة مسكنو 
الدائم ماداـ يقيم ُب اؼبدينة، ويندر أف تكوف بعيدة كثَتا عن الغرفة اليت 

 بدأ فيها حياتو ُب اؼبدينة. 

وؼبا كاف عماؿ األكسهوزا ال يذىبوف إىل موطنهم، إال لفًتة ال تزيد 
منها عند زمبلئو ُب مدف  لى أايـ قليلة، فإقامتو ُب اؼبدينة أكثر استمراراع

روديسيا، وُب الوقت نفسو ينتظر منو أف يذىبوا إىل موطنهم كلما حصلوا 
على إجازة من العمل حبيث تعطيهم وقتا كافيا لرحلة إىل موطنهم ذىااب 

 وجيئة.
منها من ستة ومن عادة األكسهوزا اغبمر أف يكونوا ؾبموعات، كل 

أشخاص أو كبو ذلك، وىم هبتمعوف لتناوؿ الشراب واغبديث معا ُب هناية 
عملهم اليومي، واالشًتاؾ ُب تناوؿ اعبعة ىو نفسو التعبَت التقليدي عن 
الكـر والصداقة. والغرض من ىذه االجتماعات كما يقولوف التحدث عن 

يع أوقات فراغ الوطن، فإف أخبار الوطن والتفكَت ُب الوطن ما يشغل صب
بقدر اإلمكاف، وىم يراعوف اآلداب التقليدية، وكثَتا ما يدخلوف ُب 
مناقشات رىيبة بشأف اؼبخالفات والغرامات اليت هبب على اؼبخالف دفعها 

 ُب شكل مزيد من اعبعة.
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ومن تقاليد األكسهوزا أف الرجاؿ الذين عمدوا معا ابالنتقاؿ إىل 
تباط معا برابط وثيق. وُب اؼبدينة هبتمع مرحلة الرجولة ينتظر منهم االر 

أولئك الذين ىم ُب سن واحدة ويكونوف انداي هبتمع كل ليلة سبت، ولكل 
ؾبموعة زعيمها اؼبعًتؼ بو، وىو يقـو بعمل اغبكم الذي يفصل ُب 

 اؼبنازعات اليت تقع بُت األعضاء كما ىو اغباؿ ُب نوادي الشراب.

ناء الوطن صبيعا، ولبص ابلذكر وىناؾ مناسبات تدعو إىل اجتماع أب
وفاة أحدىم، أو اشتداد اؼبرض على آخر، أو إذا ارتكب أحد األكسهوزا 
جريبة ضد عضو آخر، وهبتهد ضبر األكسهوزا ُب اؼبدينة أف يعاعبوا 
أبنفسهم وحسب طرقهم التقليدية، حاالت اػبروج على القواعد اليت 

إىل القضاء، وىذه  يعًتفوف هبا، وال يسعوف لتلك اغباالت أف تصل
االجتماعات ىي اؼبقابل الذي يشبو اجتماعات القرية ُب اؼبوطن األصلي، 
واعبزاء الوحيد الذي يقررونو عادة ىو مقاطعة العضو اؼبخالف، وإذا كاف 
ىذا العضو من أولئك الذين قد ضاقوا ذرعا بتقاليد اغبمر، ويرغب ُب 

وجد لو مستقرا ُب اجملتمع اؽبرب منها كما يقولوف، أو إذا كاف فعبل قد 
الواسع ُب اؼبدينة، فإف ىذا العقاب لن يفيد شيئا، ولكن كل ىذه 
اجملموعات دباؽبا من زعماء معًتؼ هبم، واجتماعات دورية تساعد حقا 
على سباسك اػبمر معا كمجتمع مغلق، وعلى االحتفاظ بقيمهم ُب حياهتا 

 ومن بُت ىذه القيم طاعة شيوخهم.

خرى تعمل ؽبذا الغرض نفسو، ومنها أف صبيع وىناؾ عوامل أ
األكسهوزا اغبمر عليهم أف يعودوا إىل مواطنهم، كلما أمكن ذلك، وعندما 
يذىبوف، ينقلوف معهم أخبارىم، وىم ىبشوف اإلشاعات والفضيحة، 
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وىبشوف غضب أولئك الذين لرأيهم وزف وىي جزاءات ال تقل أثرا عما 
وسط أىلهم. وعلى ىذا فليس الطريق  تكوف عليو لو أهنم كانوا يعيشوف

أمامهم سهبل لكي يدخلوا ؾبموعة من اجملموعات اليت تزيل الفواصل ُب 
الكنائس  -اغبياة الريفية. وإف كافة اعبمعيات اليت تؤدي ىذا الغرض

ؼبثل للقيم اليت يؤمن هبا خرهبو اؼبدارس،  -والنوادي الرايضية وما إليها 
 يستنكروف ىذه األشياء فحسب، بل إذا أما اغبمر الصاغبوف فإهنم ال

حاوؿ أحدىم أف ينضم إليها فإف بداوتو تكوف ؿبرجة لو، وىذا ينطبق حىت 
 على الكنائس.

ومع ذلك فاغبمر قد يهربوف، فعبل ويصبحوف من أىل اؼبدف، وذلك 
إما بتعلم القراءة ُب إحدى اؼبدارس الليلية وإما ابزباذ أساليب اؼبدارس، ما 

أخف عبئا، أو أبف يعلن أحدىم بكل بساطة ابتعاده عن يكوف منها 
صحبة أىل موطنو ورفض اعبزاءات اليت يصدروهنا. وقد كانت اؼبدينة 
دائما اؼبلجأ الذي يهرب إليو كل من يضيق ذرعا بقواعد دبجتمعو اغبدود، 
وما يستحق الذكر مدى النجاح الذي أحرزه األكسهوزا ُب منع ىذا 

 اغبرب. 

عظم أنبية ما سبق وىو ما اعتادوه من إرساؿ أطفاؽبم وىناؾ عامل أ
الذين يولدوف ُب اؼبدينة إىل أىلهم ُب اؼبوطن األصلي، وليس الغرض وحده 
من ذلك أف هبنبوا األطفاؿ اؼبؤثرات السيئة اليت تؤثر فيهم ُب اؼبدينة، 
ولكن ألهنم يعتقدوف أف من الصواب أف يرى الطفل ُب بيت العائلة الريفي 

رائسة اعبدود، وحيث يتعلم احًتاـ أصحاب السن، ويعرؼ نوع ربت 
اغبياة اليت من أجلها سيعمل عندما أيٌب دوره، فيذىب إىل اؼبدينة ويكسب 



 252 

 اؼباؿ ويقتصد فيو.

وليس إرساؿ األطفاؿ إىل موطن أابئهم صفة ىبتص هبا األكسهوزا 
كاف   اغبمر بل ىي خاصية عند كثَت من اإلجراء اإلفريقيُت، ولكن ؼبا

األكسهوزا  اغبمر يرفضوف إبابء وامم صبيع القيم الغربية فإف أتثَت ىذا 
األمر فيهم أدى إىل أف جيبل بعد جيل من أبنائهم يرفضوف أف يتحولوا إىل 

 سكاف حضريُت.
وعلى ىذا قد يكوف األكسهوزا اغبمر البقية الوحيدة من اإلفريقيُت 

اليت ال هبدوف ؽبا مثيبل ُب الذين يذىبوف إىل اؼبدف، ال من أجل الفرص 
الريف، وإمبا ألف اغباجة تدفعهم إىل ذلك العمل، ومع ذلك فبعضهم يرى 
ُب اؼبدينة اؼبكاف الذي يهربوف إليو. والشباف الذين يهدفوف إىل ذلك 
يقطعوف كل عبلقة ؽبم ابألمل ُب موطنهم، حاؼبا يصلوف إىل اؼبدينة. أما إذا 

وؿ األكسهوزا وغَتىم من الناس إهنم فشلوا ُب شق طريقهم ىناؾ فسيق
شباف ألخبلؽ ؽبم، ولكن إذا قبحوا فسيقوؿ عنهم األكسهوزا إهنم 

 ىاربوف، ويقوؿ اآلخروف الذين يتبعوف أخبارىم إهنم مغامروف.
وابلنسبة ألولئك الشباف تنطوي طريقة اغبياة عند األكسهوزا على 

لشيوخهم، وىي فًتة طويلة من العمل الشاؽ ومن التضحية واػبضوع 
أشياء ال يروهنا مفروضة على غَتىم من أىل اؼبدف. ولكن إذا كانت ىذه 
األشياء توافق ىوی ُب نفوسهم، فلهم أف ينظروا بثقة إىل اؼبستقبل ُب هناية 
مدهتم، وقد عادوا إىل بيت األسرة، الذي أقاموه دباؽبم، وأصبحوا شيوخا 

ويعملوف من أجل بقاء طريقة  مبجلُت، يذىب أبناؤىم بدورىم إىل اؼبدينة،
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 اغبياة عند األكسهوزا.
 اليصاء يف املدٌ:

على أف ُب ؾبتمع األكسهوزا آخرين عليهم أف يكدوا، ويتحملوا 
اػبضوع لغَتىم، دوف أف يكوف ؽبم أمل ُب مستقبل ؽبم فيو سلطة ؿبًتمة، 
وأولئك ىم نساء األكسهوزا، وخاصة من تعلن منهن ُب اؼبدارس. إذ ال 

ؽبن من جهة ابالشًتاؾ ُب اؼببلىي الريفية اليت تتمتع هبا بنات  يسمح
اغبمر، ومن جهة أخرى يشعرف حباجتهن إىل أشياء أخصها اؼببلبس، ال 
يبكن إشباعها دوف دخل مستقل. وقد يكوف عند النساء الكربايت ُب 
السن أسباب أخرى للذىاب إىل اؼبدينة، األرملة ال تستطيع أف تعوؿ 

ه األايـ اليت ربتاج فيها األسرة الريفية لكي تعيش، إىل ما نفسها ُب ىذ
يكسبو أبناؤىا من األجور. ومثل ذلك ينطبق على النساء إذا ىرب رجاؽبن 
ومل يقوموا ابإلنفاؽ عليهن، وىناؾ أيضا أمهات بغَت زواج، وتقضي اؼبادة 
عند األكسهوزا بعدـ صبلحيتهن الزواج، وىم ُب ىذا األمر ىبتلفوف عن  

 ثَت من الشعوب اإلفريقية.ك
واؼبرأة عندما ذبد عمبل ُب اؼبدينة وربتفظ بو يكوف ربت يدىا دخل 

 -كما كانت ُب الريف   -تعيش منو، وؽبذا فإهنا ال تظل على الدواـ 
قاصرا. والواقع أف اؼبرأة اإلفريقية بعملها ىذا قد بلغت صبيع األىداؼ 

ة، وىي أيضا قد ضربت ابلطبع األساسية اليت هتدؼ إليها اغبركات النسائي
عرض اغبائط بقوانُت ؾبتمعها اػباص، كما تفعل كل امرأة متحررة. ولكن 
األمر الذي يبعث أشد القلق عند كثَت من يراقبوف اغبياة ُب اؼبدف 
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اإلفريقية، أف بُت نساء اغبضر من ذبد ؽبا شريكا من الرجاؿ يعاشرىا بغَت 
وف إىل اؼبدينة للحصوؿ على األجر، زواج، إذ إف معظم الرجاؿ الذين أيت

إمبا يعولوف زوجاهتم ُب الريف. وكثَت من أولئك النسوة قد أصبحن غَت 
صاغبات للزواج، وىذا ىو ما يعرب عنو ُب غالب األحواؿ بفوضى اغبياة 

 اغبضرية.
وبطبيعة اغباؿ توجد فرص للعبلقات اعبنسية الوقتية ُب اؼبدف، أكثر 

ف يسهل على اآلابء أف يرفضوا االعًتاؼ أبطفاؽبم فبا ُب الريف، وُب اؼبد
غَت الشرعيُت. ولكن هبب أال يؤخذ ىذا القوؿ على أنو دليل على أف 
صبيع العبلقات اعبنسية ُب اؼبدف عبلقات ال تقـو على نظاـ، وال على أف 
صبيع األطفاؿ الذين يولدوف بسبب ىذه العبلقات عمل اآلابء أمرىم 

من ذلك أف أظن أف صبيع النساء يذىنب إىل  ويعيشوف مشردين، وأقل
اؼبدينة للحصوؿ على معاش ىُت عن طريق ارتباط وقيت مع الرجاؿ، وعلى 
العكس من ذلك ربتاج اؼبرأة غَت اؼبتزوجة ُب اؼبدينة إىل أف يكوف ؽبا  
کسب مستقل، بل إهنا مضطرة إىل ذلك ألهنا تنتظر أف تكوف عليها ُب 

 ة الرئيسية ُب اإلنفاؽ على أطفاؽبا.النهاية اؼبسئولية اؼبالي

وقد يبر الشباف بسلسلة من العبلقات القصَتة، ولكنهم عندما 
يكربوف يفضلوف عبلقة أكثر ثباات، والسبب ُب نفور الناس من ىذه 
العبلقات ليس عدـ شرعيتها، وإمبا ألف قواعد اجملتمع، سواء بُت اؼبتعلمُت 

رىا. وُب نظر اؼبتعلمُت ُب اؼبدارس ُب اؼبدارس أو بُت صباعة اغبمر ال تق
ينقص ىذه العبلقات السند الشرعي اؼبعًتؼ بو وىو الزواج. وُب نظر 
اغبمر هبوز أف تكوف ىناؾ عبلقة بُت رجل متزوج وامرأة غَت صاغبة 
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للزواج. أما الرابطة الزوجية فبل يبكن وجودىا بغَت زواج، ومع ذلك فإف 
ليت يسكن فيها الشريكاف ُب بيت أكثر ىذه العبلقات ثباات ىي تلك ا

واحد، ويتعاوانف ُب الشئوف اليومية ما ىو من خصائص الزوج والزوجة. 
وال سبيل اؼبرأة إىل إهناء مثل ىذه العبلقة، وال ترغب دبحض إرادهتا أف 
تستهُت دببدأ األكسهوزا  الذي يقوؿ إف أطفاؿ اؼبرأة هبب أف يكوف ؽبم 

 أب واحد..

ب قوهتا بعرؽ جبينها يكوف ؽبا استقبلؿ ال واؼبرأة عندما تكس 
يبكنها اغبصوؿ عليو ُب الريف. ولكن يندر أف نستغل اؼبرأة ىذا األمر 
لكي تتخلى عن شريكها ولكنها ُب الغالب تسعى لكي تنتزع شريكها من 
زوجتو الشرعية اليت تقيم ُب موطنو. وىذا ما هبب على الرجل، حسب 

ستوى ُب كل ؾبتمع يعارض ُب الطبلؽ مستوايت األكسهوزا، بل حسب اؼب
اؽبُت، أف يقاومو، كما هبب عليو أال هبعل أطفالو الذين أقببتهم ُب اؼبدينة 
على قدـ اؼبساواة مع أطفالو من زوجتو الشرعية، فإف أمهم وأىلها ُب 
اؼبدينة مسئولوف عنهم كما ىو اغباؿ ُب الريف. وُب الواقع يرسل كثَت من 

ىل األـ، وؽبذا فإهنم أف يكونوا مهملُت أكثر ما يكوف األطفاؿ إىل موطن أ
 األطفاؿ الذين يولدوف ُب اؼبدينة من والدين متزوجُت.

وإف ما يسعى ىذا الكتاب إىل إقراره ىو أف التغَتات اليت سبر هبا ُب 
ىذه األايـ ؾبتمعات غَت غربية، ولو أهنا ُب أوؿ األمر فرضت عليهم، إال 

لتحقيق األىداؼ اليت أصبحت أىدافهم أهنا قد أصبحت جوىرية 
اػباصة، وُب حدود تصرفات األفراد تبدو ىذه العملية استجابة لفرص 
اعبديدة اليت تشمل حرية اؼبرء ُب اختيار طريقو ُب اغبياة، وحريتو ُب 
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التصرؼ ُب مكاسبو اػباصة. وتسعى النساء، كما يسعى الرجاؿ، لنيل 
، كما ىو اغباؿ ُب األقطار الغربية، وما ىذه اغبرية ُب األقطار غَت الغربية

زلنا نسمع من الغرب أف كثَتا من الناس ينعوف ىذه اغباؿ، ولكن معظم 
الغربيُت يبيلوف ُب ىذه األايـ، ولو ابللساف فقط، إىل تعضيد حرية النساء، 
وإف كانوا ىبفوف ُب نفوسهم ربفظات عقلية، ومن اغبقائق اليت هبدر ابلناس 

ىذه اغبرية مظهر من مظاىر ىجرة نساء األكسهوزا إىل  أال ينسوىا أف
 اؼبدف وحياهتم هبا.

وُب معظم اؼبدف اعبديدة تظهر اؼبشكلة اليت ما زالت مشكلة مألوفة 
عند الغرب، وىي مشكلة تنسيق اغبياة العائلية حبيث تتفق مع النظرايت 

لو القـو اعبديدة ؼبركز اؼبرأة ُب اجملتمع، وليس للغرب أف يستنكر ما يفع
وىكذا قبد أف نساء األكسهوزا . (2)عندما وباولوف ىذا التنسيق 

اغبضرايت أكثر من الرجاؿ ارتباطا وتعلقا ابؼبدينة، وابلنسبة للنساء يكوف 
عنصر االختيار ُب اإلقباؿ على اغبياة اؼبدنية، أعظم أنبية من عنصر 

ا للهرب من الضرورة، وتلك اغبياة ىي طريق النساء وليس ؽبن طريق غَتى
مركز القاصر، مركزىن الدائم ُب الريف. ولكن ليس الطريق أمامهن سهبل، 

                                                 

يث عدـ لقد كنت أان "مؤلفة ىذا الكتاب"، من بُت الذين يكتبوف عن فوضى اغبياة ُب اؼبدف ح (2) 
الوازع اغبقيقي للقيود القبلية، وحيث ال يوجد ما وبل ؿبلها ُب اؼبدف. وقد تبُت لنا من األحباث اغبديثة 

من اؼبشاكل االجتماعية اليت ىي من خصائص  -وردبا أكثر من نصيبها  -أف اؼبدف اإلدارية ؽبا نصيبها 
ىل ىذا اغبد، فهناؾ الرأي العاـ وىناؾ األحياء الفقَتة ُب اؼبدف، ومع ذلك فإف الصورة ليست قائمة إ

األصوؿ اؼبعًتؼ هبا للسلوؾ. وأىم من ذلك أف تلك اؼبشاكل االجتماعية هبب أف ربمل ُب مكاهنا، 
وىذه اؼبشاكل موجودة وال مفر من أف تزداد كلما أخذت األقطار الفقَتة أبسباب التصنيع كحل 

 كل.ؼبشاكلها األخرى اليت ال تقل أنبية عن ىذه اؼبشا 
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وإنو لكسب ؽبن إذ يسمح ؽبن ابلوقوؼ على أقدامهن، ولكن قد يكوف 
ذلك ُب بعض األحياف أمرا شاقا إذا دعتهن الضرورة إىل ذلك، وخاصة 

اؼبستطاع  تريد على قدر -كغَتىا من النساء   -ألف اؼبرأة من األكسهوزا 
أف ذبمع بُت االستقبلؿ وبُت الرابط اؼبناسب من الناحيتُت اعبنسية 

 واألسرية.
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 الفصل الصادط

 أدياٌ دديدة

االستجابة  -الدين ُب اجملتمعات الصغَتة ىو السحر 
 -الصدى الدنيوي للتعليم التبشَتی  -التعليم التبشَتي 

اء األنبي -عبادات الكارجو  -دايانت اؼبعهد الفٍت 
السحرة  -اإلفريقيوف كنائس إفريقية أخرى مستقلة 

 وكاشفو السحر.

ُب شكل من األشكاؿ  -يعتقد معظم الناس أف شئوف البشر زبضع 
لقوى فوؽ قوة البشر، ويقولوف ُب حديثهم العادي إف ىذه القوى  -

خارقة للطبيعة، ولكن بعض اؼبؤلفُت الذين يكتبوف عن اجملتمعات الصغَتة 
العبارة على أساس أف الناس ُب تلك اجملتمعات ال ينظروف  يرفضوف ىذه

إىل ىذه القوى على أهنا خارجة عن الطبيعة، ويفضل أولئك اؼبؤلفوف عبارة 
أخرى مثل "وراء البشرية"، وىناؾ سبييز لو ُب األحباث اػباصة دبثل ىذه 
اؼبعتقدات اتريخ أطوؿ، وىو التمييز بُت الدين والسحر، وما هبدر ذكره 

مرتبط بوجو خاص بفكرة انتقاؿ اإلنساف  (2)ف اسم سَت جيمس فريزرأ

                                                 

ومن أشهر  ( 2622-2152( أنثرويولوجي اسكتلندي )Sir James Frazerسَت جيمس فريزر )(2) 
ؾبلدا، وقد  11، ويعترب كتابو ىذا دائرة معارؼ أنثروبولوجية ويقع ُب The Golden Boughكتبو

 " Folklorein Old Testament " (.1811صدر لو ملخص ُب ؾبلد واحد، ومن كتبو أيضا )
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من مرحلة كاف فيها يعتقد أنو يستطيع أف يؤثر ُب القوى الطبيعية بوسائل 
سحرية إىل مرحلة يدرؾ فيها اإلنساف أنو هبب عليو أف يتطلع إىل قوة 

 إؽبية، وهبذا وجد الدين. 

األفعاؿ اليت يبكن أف وال ريب أف ىناؾ فكرة شعبية عن العقائد و 
توصف أبهنا سحرية، وأهنا من الناحيتُت العقلية واػبلقية أحط من تلك 
اليت تنسب إىل الدين، وىي فكرة تفق مع اجملمعات اليت تفرض فيها 
الكنيسة على الناس دبجموعة من األصوؿ الفقهية، ولكن ىناؾ أفكارا 

لقوى اليت توصف أخرى متداولة بُت الناس بشأف الصبلت بُت البشر وا
أبهنا "وراء البشرية" وىي صبلت ال تقرىا األصوؿ الفقهية الرظبية، وقد 
ميز الباحثوف األحرار ُب شئوف اجملتمع بُت الدين والسحر، ومنهم 
دوركهاًن، وىم يعتربوف الدين أعلى مرتبة من الناحية اػبلقية، ويرى 

الطمئناف إزاء القوى أف االثنُت مظهراف غباجة البشر إىل ا (2)مالينوفسكی
اليت ال يستطيع اإلنساف أف يسيطر عليها، وقد اىتم مالينوفسكي ابلبحث 
عن السبب ُب أف تلك العقائد واألفعاؿ ترى ُب شكل من األشكاؿ ُب  

 كل ؾبتمع. 

وكذلك ميز مالينوفسكی بُت الدين والسحر، ولكنو بٌت قولو على 
ومل يبد دوركهاًن اىتماما  أسباب غَت تلك اليت اعتمد عليها دوركهاًن.

ابلسحر، وعنده أف السحر ُب جوىره مضاد للمجتمع، ُب حُت أف الدين 

                                                 

ف أشران إىل أف مالينوفكى كاف أستاذا لعلم األنثروبولوجيا ُب جامعة لندف وأنو من أصل سبق أ (2)
وأنو كاف عظيم االىتماـ بدراسة اجملتمعات البدائية. وسبق أف أشران  2620بوالندي، وقد توُب سنة 

 ؼبًتجم(وكاف يعٍت ابألحباث الدينية )ا 1811أيضا إىل أف دوركهاًن عامل اجتماعی فرنسي توُب سنة 
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يدعم النظاـ االجتماعي عن طريق اغبفبلت العامة، وقد اعتقد 
مالينوفسكي أف كبل من الدين والسحر لو مهاـ اجتماعية، ولكن السحر  

اية ُب ذاهتا فإف كانت تعنيو أىداؼ ؿبددة، بينما شعائر الدين تعترب غ
 معظم الناس متفقوف على اعتبار االحتفاالت العامة دينية. 

وإذا كانت األفعاؿ الروحية اليت يؤديها الفرد بنفسو قد تعترب سحرة، 
فإذا نقوؿ كبن عن الصبلة اػباصة، وال ريب أنو من الصواب القوؿ أبنو  

العلمية، كلما زادت سيطرة اإلنساف على الطبيعة بفضل تقدـ اؼبعارؼ 
أصبح الدين اکثر اىتماما ابلقيم اػبلقية وأقل اىتماما ابلتوسل إىل القوة 
اإلؽبية من أجل التدخل ُب شئوف  البشر، ومع ذلك الشعائر اؼبسيحية 

 العامة تشتمل على كثَت من االبتهاالت اؼبعينة..
ولو أف اؼبرء يبكنو أف يقوؿ  ۔ويعًتؼ األنثروبولوجيوف اليـو أبننا  

شعَتة من الشعائر قوال معقوال إهنا تسودىا الناحية الدينية أو الناحية عن 
ال نستطيع أف نضع مقياسا صحيحا الفصل بُت الدين والسحر  -السحرية

فصبل اتما، ولذا يظن بعضهم أنو من األفضل أف نستعمل عبارة "دين 
سحري"، جملموعة من النشاط اؼبعقد، الذي يقـو على عقائد مرتبطة 

ة القوى اليت تكمن وراء البشرية، وىو النشاط الذي يعمل على بطبيع
 تنظيم عبلقة اإلنساف بتلك القوی.

 الديً يف اجملتنعات الصػرية:

اؼبهم ابلنسبة للجامعات ذات التكنولوجيا البسيطة، أف مثل ىذه 
اؼبعتقدات تعطي ُب العادة صورة عن العامل ابعتباره نظاما خلقيا لبضع فيو 
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سلوؾ األوامر أتٌب من قوة وراء البشرية، وفيو ينبغي أف هبئ اػبَت قواعد ال
ُب أثر العمل الصاّب، وابلطبع يواجههم الواقع، كما حدث لصاحب سفر 
أيوب، وىو أنو ُب بعض األحياف ال تكوف ىذه النتيجة أمرا ال مفر منو، 

 ولكن لكل نظاـ من اؼبعتقدات جوابو على مثل ىذه اؼبشكلة.

نموذجية ؽبذا العامل ىي أننا نعتقد أنو مسكوف أبرواح والصورة ال
يبكن أف يعتمد اإلنساف على طبيعتها اػبَتة، دبعٌت أف أي نوع من النكبات 
اليت ربل ابإلنساف، يبكن أف ننسبو إىل حرماف اإلنساف من عطف تلك 
األرواح، ويضاؼ إىل ذلك أف ىناؾ طائفة من أعماؿ يعتقد الناس أهنا 

العقاب الذي ال مفر منو ُب شكل مرض، دوف أف يكوف ألي  تنزؿ ابؼبرء
شخص دخل. وُب العادة أامل ىذه األعماؿ الذنوب اليت يكتسبها اؼبرء 
بسبب االعتداءات اعبنسية، ولكن ىناؾ من يعتقد أيضا أف ىذا النوع 
نفسو من العقاب الشعائري ينزؿ ابؼبرء إذا صدرت منو بعض أعماؿ ال 

ليس ؽبا مغزى خلقي، وىذه اؼبصادر اليت يبكن أف  إرادية، أو تصرفات
ذبلب على اؼبرء العقاب ُب شكل مرض أو نكبة أخرى، مهما يكن مداىا 
ؼبا عندىم قدر فباثل من التفسَتات اؼبمكنة، وتبعا لذلك ؼبا وسائل يبكن 

 التوسل هبا إلصبلح اػبطأ الذي يقع فيو الفرد. 

ربل ُب الواقع اؼبشاكل اليت وابلطبع ال تستطيع ىذه التفسَتات أف 
تستلهم ىذه التفسَتات من أجلها، ولكنها تستطيع أف ترفع عن كاىل 
اؼبرء عبء اآلالـ التی يعانيها، دوف أف يكوف ىناؾ أمل ُب الشفاء منها، 
وُب بعض األحياف يقوؿ اؼببشروف إف القـو الذين يؤمنوف هبذه اؼبعتقدات 

الشريرة، وليس ىذا ىو التفسَت إمبا يعيشوف ُب خوؼ دائم من القوى 
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الذي يقبلو األنثروبولوجيوف سواء اؼبسيحيُت اؼبؤمنُت أو غَتىم، من الذين 
.  يعيشوف بُت أولئك القـو

ولكل قـو آؽبتهم اػباصة، ولو أهنم قد يؤمنوف ابهلل خالق خلق العامل  
كلو، ولكنهم ال يعتقدوف أف عليهم أف يلزموا جَتاهنم بعبادة اإللو الذي 
يعبدونو ولو أف األخبار اليت أتتينا من إفريقية تشَت إىل أف الشعوب النيلية 
"النيلوت" تؤمن ابإللو اػبالق كمعبود رئيس ؽبم، فإف الواقع أف ىناؾ  
كثَتين غَتىم ال يوجهوف إليو إال القليل من اىتمامهم، بل يوجهوف 

مهم شعائرىم الدينية إىل أرواح أجدادىم خاصة، وإذا كاف ؽبم نظا
حسب ما  -السياسي بزعامة رئيس منهم، فإف أجداد الرئيس تستطيع 

أف هتتم دبصاّب اعبماعة كلها. وُب ىذه اغبالة يتجو الرئيس ُب  -يعتقدوف 
شعائره الوطنية إىل أولئك األجداد، وقد تكوف ىناؾ آؽبة وطنية أخرى، 

انت ويكوف الرئيس مسئوال عن نفقات کهنتها ومعابدىا، ومثل ىذه الداي
ىي ُب جوىرىا دايانت خصوصية وإف شئت فقل أهنا وطنية، وترتبط 
أغراض تلك العادات دبجموعات وراثية خاصة أو بقاع معينة، وال تستطيع 

 تلك العبادات البقاء خارج حدود ىذه اجملاالت احملدودة.

أما الشعائر اليت تقاـ من أجل الشعب كلو واليت وبضرىا اعبميع، أو 
ك ىو مثلها األعلى إمبا تؤدي مهمة أتكيد وحدهتم، سواء على األقل ذل

عن طريق القاعدة اليت تنص على أف اؼبنازعات هبب أف يتم فيها الصلح 
قبل االحتفاؿ الوطٍت، أو عن طريق اغبفبلت التمثيلية اليت يقـو هبا 
الزولو، عندما وبتفلوف بباكورة شبارىم للتعبَت عن انتصار رئيسهم على 

لغرض الواضح من ىذه اغبفبلت أهنم يقدموف الشكر إىل أعدائو. وا
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أجدادىم من أجل اغبصاد، ويلتمسوف منهم الربكة ؼبستقبل شعبهم 
وماشيتهم وؿباصيلهم، وقد يتوىم اؼبرء أف ىذه الشعائر اؼبتكررة ىي اليت 

 ذبعل العامل يسَت ُب طريقو العادي.
هنم يفسروف وىناؾ شعائر أخرى يقيموهنا عند النكبات، ووبتمل أ

نكبات مثل اعبفاؼ واألوبئة بتقصَتىم ُب احملافظة على العبادات العامة، 
وقد يفسروهنا ُب األزمة اغباضرة دبخالفة تقع منهم للعادات اؼبألوفة، ما 
يؤذي أانسا ينطقوف بلساف األجداد، وىذا العمل دبقتضى أف تقاـ شعائر 

قدرا أكرب من االىتماـ، عامة ُب أماكن مناسبة، ولكن األمر الذي يثَت 
والذي ال شك ُب أنو أبعد عن أفهاـ العامة، ذلك األمر ىو نوع التفكَت 
الذي يفسروف بو اؼبصائب اليت ربل ابلشخص، ومن خصائص الدين عند 
اجملتمعات الصغَتة، أهنم يعتقدوف أف أنواعا كثَتة من اؼبصائب اليت ربل 

 أبشخاصهم، ترجع إىل كائنات ؽبا شخصيتها. 

فعندما يكوف الرجل مريضا أو عندما تكوف اؼبرأة عاقرا، فإهنم 
يستدعوف الطبيب اؼبختص ليكشف عن السبب بطريق التنجيم، ٍب يصف 
العمل اؼبناسب، وقد يظن اإلفريقيوف أف ىذا ىو اؼبيداف الرئيسي للنشاط 
 السحري، ولو أنو قد ىبتلف كثَتا عن السحر النموذجي عند النروبرايند

ا وصفو مالينوفسكی، وىناؾ بعض اؼبختصُت ابألمر ينطقوف ُب كم (2)
السر بطبلسم سحرية، فوؽ اغبدائق والقوارب لكي أتٌب دبزيد من اػبَت، 
ولساحر عندىم وظيفة عمومية، وىي تشبو وظيفة الرئيس عند الزولو، 

                                                 

 Trobriand انظر اؽبامش ُب أوؿ الفصل األوؿ، واػبريطة اؼبرفقة ؼبعرفة موقع جزر تروبرايند.(2)

 )اؼبًتجم (    
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عندما يتجو بدعائو كبو األجداد، كما بشبو كاىن آؽبة األرض ُب ببلد 
رؽ نيجَتاي، وىذا يفسر لنا مرة أخرى ما نبلقيو من صعوبة إذا اإليبو ُب ش

 أردان أف نرسم حدا واضحا بُت الدين والسحر.
وهبب على اؼبنجم اإلفريقي أف يكشف نوع العمل الذي صدر من 
اؼبريض، وكاف السبب ُب إاثرة غضب شخص معُت أو روح من األرواح، 

ؽبذا فإهنم عندما يستشَتوف أو تسبب ُب نزوؿ الببلء الذي ال مفر منو، و 
اؼبنجم يتعرضوف للكشف عما ُب ضمائرىم، وإىل إعبلف أعماؽبم وأعماؿ 
اآلخرين، وىي أشياء جوىرية عند اؼبنجم لكي يستطيع أف يقرر ما إذا كاف 
اؼبريض قد استحق ما نزؿ بو، والناس دائما يستشَتوف اؼبنجم، وما يكوف 

أحاديث، كل ذلك لو نصيب مهم بينهم من أخذ ورد، وما يعقب ذلك من 
ُب صيانة القواعد االجتماعية. وقد تكوف ىناؾ دائما بعض حاالت 
يتمسك فيها اؼبصاب أبنو كاف على حق فيما فعل، وأف لو ُب ذلك حسب 
رأيو ما يربر عملو، بل ردبا ال يستطيع جَتانو أف يروا اػبطأ الذي وقع فيو، 

ثل ىذا اؼبوقف مشكلة الشر ُب واستحق من أجلو ما يعانيو من آالـ. وؼب
أبسط أشكالو يرد الدين اإلفريقي ابعبواب، وىو االعتقاد ُب السحر، 
فهناؾ ُب مكاف ما أانس يؤذوف جَتاهنم، ال لسبب إال اغبقد الكامن ُب 

 نفوسهم، وأولئك ىم السحرة.
 الصشر:

ىذا ىو جوىر االعتقاد ُب السحر حيثما وجد، وإف إدراؾ اؼبرء ؽبذا 
ىر ابلنسبة لباحث االجتماعي ألعظم أنبية من أف ينسب اؼبرء إىل اعبو 



 250 

دايانت أصبحت اليـو ابلية تفاصيل معينة عن الصورة اليت ترظبها 
ؾبتمعات خاصة لسحرة. ُب القرف السابع عشر ُب إقبلًتا كانوا يتخيلوف 
الساحرة وقد ركبت فوؽ مكنسة، وُب بعض أكباء تنجنيقا ُب القرف 

روف السحرة وىم يطَتوف ُب شكل ثعابُت ضخمة )غَت العشرين يتصو 
مرئية(. ومع اختبلؼ ىذين الزمانُت واؼبكانُت فإف شأهنما واحد السبب 
اعبسم ُب نزوؿ العذاب إبنساف مل يرتكب ذنبا. وُب إقبلًتا ُب القرف السابع 
عشر كاف ال بد أف يؤمن الناس إيباان رظبيا ابلسحرة، لوال أهنم ُب ذلك 

اف لديهم اعتقاد رظبي ُب الشيطاف، وإنو ألكثر مشقة علينا أف الوقت ك
 نفسر انعداـ السحر ُب ؾبتمع ما من أف تفسر وجوده.

أما عن اإلفريقيُت فإف اعتقادىم ُب السحر ىبتلف من مكاف إىل 
ما الذي هبعل السحرة سحرة؟ وكيف تعمل  -مكاف من حيث التفاصيل

نكشف وجودىم ُب مكاف ما؟  قوة الشر ُب نفوسهم، وكيف نستطيع أف
وكثَت من الناس يستطيعوف أف يصفوا لك ما هبب أف يكوف عليو السحرة 
من شكل،  يصفوف لك مسلكهم..  وُب العادة يصوروف الساحر ُب صورة 

 شخص بغيض، ال وبب جَتانو ويظن ُب الناس دائما ظن السوء. 

هم وقد يتصور بعض الناس ابستمرار أف شخصا ما يسحرىم، ولكن
ُب العادة ىم الذين يرى الناس أهنم من السحرة )والسحرة من جنسُت 
ذكور وإانث(. ويبثل ذلك أولئك الذين يظنوف أف الناس يبغضوىم، 
يكونوف ُب الغالب أنفسهم أكثر ميبل إىل أف يبغضوا غَتىم، وُب بعض 
األماكن نرى أانسا يتهموف علنا أبهنم يبارسوف السحر، وُب أماكن أخرى 

لم الناس عنهم وراء ظهورىم، وُب بعض اغباالت بنسب الناس ما وبل يتك
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 هبم من مصائب إىل سحرة ؾبهولُت ويندر أف يذكروا اظبا معينا.

ومن األمور اليت تبعث أعظم االىتماـ، نوع العقيدة اليت تقوؿ إف 
السحر عبارة عن أف شخصا يتوسل بغَت حق ببعض القوى، اليت ىي 

كن لشخص آخر أف يتوسل إليها بطريق اغبق. وهبذا نفسها القوى اليت يب
تنظر صباعة اللوجبارا ُب جنوب غريب أوغندة إىل ؾباؿ اعبزاءات اليت 
ترسلها عليهم قوي وراء البشرية من أجل السلوؾ، وعندىم أف أفرادا 
معينُت وىم أکرب السبللة سنا، غبم اغبق ُب أف يستنزلوا غضب األجداد 

م االحًتاـ، أو الذين هبلبوف الشقاؽ بُت أفراد على كل من ال يقدـ ؽب
 السبللة. 

وىم يفعلوف ذلك ال بطريق دعوات رظبية، ولكن دبجرد التفكَت ُب 
غضبهم، وىذا هبعل األجداد يغضبوف بدورىم، ويبعثوف اؼبرض إىل من 
يرتكب ىذه األخطاء، وىم يعربوف عن غضب األجداد ابالسم نفسو 

ساحر، وىم يعرفوف الساحر أبنو شخص ال الذي يعربوف بو عن غضب ال
وبق لو أف ينزؿ اؼبصائب على اآلخرين، ولو أنو يستطيع ذلك. وُب ىذا 
اجملتمع الذي يتكوف من سبلالت مستقلة بذاهتا، والذي ىبلو من 
مؤسسات قضائية حكومية، يستمد رئيس السبللة سلطتو من حقو وحده 

نظمة، أو عن طريق قرابف يقدمو ُب أف يتصل ابألجداد عن طريق العبادة اؼب
من أجل أفراد من السبللة يتبُت أهنم أذنبوا ُب حق األجداد، ومثل ىذا 
الرجل عندما يبلغ سنا كبَتة، وبدث أف ينازعو السلطاف رئيس لفرع آخر 
من السبللة نفسها، وىو شخص يسعى للحصوؿ على االستقبلؿ الذاٌب 

 جملموعتو.
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يقوؿ بو الرجل اآلخر أبف لو اغبق وىذا النزاع يتخذ شكل ادعاء 
الذي ال ينازعو فيو أحد ُب استشارة اؼبنجم وتقدًن القرابف الذي يوصی 
بو. وقد شاىد الدكتور ج مدلنت األنثروبولوجي الذي عاش بُت اللوجبارا، 
نزاعا من ىذا النوع استمر زمنا طويبل. وقد حدث ُب أثناء ىذا النزاع أف 

الرأي من كل جانب على أف الرجل العجوز مرض اعبماعة ولد، واتفق 
الذي انزعوه سلطانو ىو الذي سبب اؼبرض، أما الرجل العجوز نفسو فقد 
ادعى أنو إمبا استخدـ غضب األجداد ُب إنزاؿ العقاب من مل وبًتموه، 
وقاؿ خصمو إف الرجل قد سحر الولد، ومن ىذا نرى أف عمبل واحدا قد 

واحد. فإذا كاف الرجل العجوز ال يزاؿ فسروه هبذين التفسَتين ُب وقت 
معًتفا بو كرئيس للسبللة فلو اغبق ُب أف هبلب اؼبرض إىل الولد، ولكن إذا 
كاف أىلو البعيدوف قد أصبحوا مستقلُت عن سلطانو، فهو ابلنسبة ؽبم 
شخص غريب، وؽبذا ال وبق لو أف هبلب للولد اؼبرض، ويكوف بذلك 

ليت توضح أنو من اؼبمكن إعطاء ساحرا، وىذا من أعجب األمثلة ا
تفسَتين متبادلُت، ما هبعل مثل ىذا النظاـ مغلقا على نفسو سباما، حبيث 
يسمح إبعطاء تعليل مناسب لكل حالة حسب وجهة نظر أوىل الشأف 

 صبيعا.
أما بُت التياكيوزا )ُب غرب تنجنيقا( حيث يعتقد الناس أف السحرة 

منظور، فالشائع أف الناس الصاغبُت تطَت ُب اؽبواء فوؽ ثعباف ضخم غَت 
يقاتلوف اغبرة، وىم أيضا مثلهم يطَتوف فوؽ ثعباف ضخم غَت منظور، 
وانتقد الناس أف لكل منهما قوة من نوع واحد، وىي قوة يبكن شرعا 
توجيهها ضد قـو أجرموا ضد الرأي العاـ للجماعة. ويعتقد النياكيوزا أف 
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مع نبسات الغضب، وبرؾ ىذه  "نفس الرجاؿ" وىو الزفَت الذي ىبرج
القوة ضد اؼبذنب، وىكذا يكوف ىناؾ دائما تفسَتاف للمرض فإما أف 
اؼبصاب ضحية بريئة من ضحااي السحر، وىو ما وبتمل أف الشخص نفسو 

 وأصدقاءه يقولوف بو، وإما أنو يناؿ جزاءه اغبق على ما قدمت يداه.

 االشتذابة لتعاليه املبعريً:

لطاف السياسي األوريب ُب إفريقية واحمليط اؽبادي كاف التوسع ُب الس
مصحواب اإلرساليات اؼبسيحية، وُب بعض األحياف كاف نشاط اإلرساليات 
سابقا لو، وكاف رجاؽبا رسل دين يقدمونو على أنو الدين اغبق الوحيد 
عبميع سكاف العامل. وُب أوؿ األمر كاف ؽبم بعض النجاح البارز، وذلك 

يحية رؤساء جعلوىا دينهم الرظبي، وعند ذلك أوقفت عندما اعتنق اؼبس
الشعائر العامة القديبة، ونسي الناس األساطَت اليت تصل هبا، وُب بعض 
 األحياف دمروا النصب واألصناـ اليت كانت تستعمل ُب تلك االحتفاالت.

ولعل اؼببشرين أنفسهم يعًتفوف أف قبوؿ الناس للمسيحية مل يكن 
االقتناع العقلي أو على األقل االقتناع النفسي، وإذا أساسو ُب أوؿ األمر 

حكم الناس على أحد اؼببشرين أبنو رجل صاّب، واكتسب تبعا لذلك 
نفوذا كبَتا، فإف اغبكم ُب ىذه اغبالة يقـو على أساس نظاـ قائم للقيم، 
فالبشر رجل طيب إذا كاف صديقا ؽبم وكاف ؾبلبة للخَت، ودبثل ذلك 

أساس القيم اؼبوجودة أف وبكموا أبف إلو اؼببشرين  يستطيع الناس، على
 أقوى من آؽبتهم احمللية ومن األرواح. 

وإذا أردان للمسيحية تفسَتات تقـو على درجة أعظم من اؼبعرفة 
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فيجب علينا أف ننتظر جيبل اتليا )من اإلفريقيُت(، وُب بعض األماكن كاف 
دث ُب كل دين، كانت علينا أف ننتظر ؾبيء مبشرين أكثر تنورا، وكما وب

 التفسَتات اؼبتنورة دائما أتٌب عن طريق األقلية اؼبتعلمة.
وقد حكم شعب اتىييت على اؼببشرين األوائل حكما يتفق مع ما 
ذبلبو صلواهتم من خَت للجزيرة. وقد كتب أحد اؼببشرين ُب مذكراتو: 

قبل، والناس عامة يضحكوف ويهزءوف بنا، ويقولوف إهنم قد ظبعوا ىذا من 
 (2) ومع ذلك فلم ينالوا خبلصا معو، وىا ىم يبوتوف كما كانوا يبوتوف

وهبذا اغبكم نفسو، ولكن دبعنی عکسي، سأؿ الساموي )من جزيرة ساموا 
ُب احمليط اؽبادي( وكاف أوؿ من أدخل اؼببشر إىل اعبزيرة: ىل تستطيع 

كمة داينة ىؤالء الرجاؿ البيض اؼبدىشُت أف أتٌب بشيء أكثر من اغب
والطيبة؟ وكاف السبب ُب سؤالو ىذا ما عند قومو من مبلبس متنوعة 
األشكاؿ. وأضاؼ: وانظر إىل فئوسهم وإىل منصاهتم وإىل غَت ذلك من 

وقد سجل لفنجستوف ُب خطاب لو ما قالو  (0فبتلكاهتم أليسوا أغنياء؟ 
إفريقي بعد أف خَت تعليم اؼببشرين شيئا ما: هبب أف أكوف صروبا معك،  
كنا كببكم أكثر لو أنكم اتجرًب معنا ٍب تركتموان لشأننا، دوف أف تسببوا لنا 

 .(9) اؼبلل ابستمرار وعظكم لنا بكلمة إؽبكم
والواقع أف اؼببشرين، حىت عندما كانوا يعملوف بعيدا عن ضباية 
السياسة الربيطانية ُب األايـ األوىل من القرف التاسع عشر، كاف الناس 

                                                 

 (2)Quoted by B. Morrel: Britain in the Pacific Islands, 1960- P37 
0)williams: Narrative of Missionary Enterprises, P 39.) 

 (9)D. Chamberlin, ed: Some Letters from Livingstone 1920- P 205. 
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ُت قوة األوربيُت عامة، من حيث سفنهم العظيمة ىبلطوف بينهم وب
وأسلحتهم النارية وغَت ذلك، وال شك أف بعض الذين اعتنقوا اؼبسيحية، 
وردبا كثَت منهم، اعتقدوا أف ىذه اؼبعدات الفنية منحة من إلو أقوى من 
أي إلو لديهم، وأنو يبكن ألىل تلك اعبزيرة "اتىييت"، أف وبصلوا على مثل 

 إذا اتبعوا الشعائر الصحيحة واألوامر اػبلقية. ىذه اؼبنحة 

وليس معٌت ىذا أف ننكر ما للحب األخوي من أثر خلقي، وليس 
ىذا ُب الواقع غريبا عن القيم والسائدة عند األمم غَت اؼبسيحية، ولكن 
عندما اعتنق اؼبسيحية أحد رؤساء تلك اعبزر، وطلب من رعيتو أف يفعلوا 

لك حساب القوة واؼبقدرة النسبيُت بُت إؽبو وإلو مثلو، كاف الدافع إىل ذ
اؼبسيحيُت. ومن ذلك أف بوماري رئيس اتىييت، بعد أف ىزمو أحد أعوانو 
ُب موقعة حربية، طلب تعميده اؼبسيحية، وعندما انتصر ُب اؼبوقعة التالية 
انضم أعداؤه وحلفاؤه من أىل اعبزر اجملاورة إىل اؼبسيحية، وُب جنوب 

ث كاف اؼببشروف يعملوف بُت أانس ؽبم إؼباـ أكثر ابلنشاط إفريقية، حي
األوريب رحب الناس ابؼببشرين، ألهنم علموىم القراءة وألهنم يستطيعوف 

 إبداء اؼبشورة إىل رؤسائهم ُب معامبلهتم مع غَتىم من األوربيُت.

ويبكننا أف قبد للوصف الذي كتبو تشابَتا عن آاثر إدخاؿ اؼبسيحية 
واان )جنوب إفريقية( ما يقابلو ُب كثَت من األجزاء األخرى إىل صباعة تس

من العامل، وىو يرينا أف ىذا األمر كاف لو صدى بعيد ُب ؾباؿ الشئوف 
الدنيوية، وؽبذا أثر ُب حياة عدد من الناس أكرب بكثَت من األقلية 
اؼبتمسكة ابلكنيسة، ومعظمهم مسيحيوف ال يقلوف إخبلصا عن أية طائفة 

 خرى.مسيحية أ



 255 

وُب األقطار اليت أصبحت فيها اؼبسيحية الدين الرظبي، استخدـ 
الرؤساء سلطتهم ُب القضاء على العادات اليت ال يوافق عليها اؼببشروف 
سواء بُت الذين اعتنقوا اؼبسيحية أو بُت غَتىم، ومن ذلك أف رؤساء 

 (2)تسواان حرموا تعاطي اعبعة ودفع اؼبهر للعروس ومراسم استقباؿ الرجاؿ
وكانوا يعاقبوف من يباشر عمبل من أتباعهم يـو األحد، واستعملوا حقهم 

 ُب ذبنيد العماؿ منهم لبناء الكنائس.
أما سكاف جزر بولينيزاي فقد أحرقوا اؼبعابد والنصب اليت كانوا 
يتعبدوف هبا، وحرموا تعدد الزوجات والرقص والوشم، على اعتبار أهنا من 

 اشتكى الرئيس من أف الناس ال يطيعوف القوانُت شئوف الوثنية، وُب اتىييت
اليت يضعها ؽبم، وىم يدعوف أف ىذه القوانُت قد ذىبت أايمها بذىاب 
الدين القدًن وؽبذا اضطر اؼببشروف إىل وضع قوانُت جديدة، وعقبوا على 
ذلك إبنشاء صبعية تشريعية ذبتمع كل سنة، ٍب وضعوا القوانُت وأنواع 

ق ُب ـبتلف اعبزر، وقد أصبحت ىذه القوانُت تطبق العقوابت اليت تطب
 على صبيع السكاف، سواء منهم من اعتنقوا اؼبسيحية أو غَتىم.

ومن الناحية العملية، فيما ىبتص بقبوؿ السكاف الوثنيُت لدايانت 
جديدة تفرض عليهم على ىذا النحو، مل يكن ذلك صباعيا إال ُب النادر، 

نية نتائج سياسية مهمة، كما كاف بُت وقد تنجم عن االختبلفات الدي
التسواان إذا استطاع متنافسوف من أجل السيطرة على اغبكم، اغبصوؿ 
على التعضيد من القـو الذين يعًتضوف على القضاء على العادات 

                                                 

مراسم "استقباؿ الرجاؿ" ىي حفبلت تقاـ احتفاال ابنتقاؿ الشباف من مرحلة الطفولة إىل (2) 
 اؼبًتجم  Initiation Ceremoniesمرحلة الرجولة وىي ترصبة لعبارة: 
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التقليدية، وأحياان وبصلوف على تعضيد القـو الذين يريدوف أف يذىبوا ُب 
ىذين االذباىُت ُب زعيم النجواتو ذلك إىل مدى أبعد. ونستطيع أف نرى 

)ُب بتشواان الند( واظبو كاجاما، وقد عمد مسيحيا ُب حياة والده، ورفض 
إبابء أف يشًتؾ ُب اغبفبلت القبلية. وُب النهاية اثر ضد والده وطرده من 
الببلد، وؼبا أصبح رئيسا ازبذ سياسة اغبـز ُب ربرًن العادات الوثنية، ولكن 

من أف كثَتين من رعاايه قد ينسحبوف بعيدا عنو ألغى  عندما شعر ابػبطر
 (2)أمره بتحرًن تعاطي اعبعة

ويقوؿ تشابَتا: إف اؼبتنافسُت على رائسة اعبماعة يبكنهم اآلف 
استغبلؿ وعدـ للناس أبف يعيدوا ؽبم العادات اليت سبق ربريبها، وإنو 

اتو )التابعُت لتعليق ساخر على جهود کجاما أبف نسبة اؼبسيحيُت بُت النجو 
 لو( ىي أقل نسبة ُب أي قبيلة من قبائل التسواان.

وقد قامت أيضا ُب بتشواان الند متاعب سياسية عند ما أراد أحد 
رؤسائهم أف يبسط سيطرتو على الكنيسة، كما يسيطر على غَتىا من 
نواحي النشاط ُب ببلده، أو عندما قاـ أشخاص من أصحاب اؼبراتب 

نسب ملکي وكانوا قد أصبحوا من موظفي الكنيسة العالية أو من غبم 
 يعضدوف البشر احمللي ُب نقده السلوؾ الشخصي ألحد الرؤساء.

 أصداء دىيوية لتعليه املبعريً:

لقد امتد أتثَت اإلرساليات اؼبسيحية حىت امل ميادين أكثر اتساعا 

                                                 

Schapera , I. ،(1) Christianity & the Tswana " Journal of The Royal 

Anthrolol Institule, 1958 Vol 1P 6. 
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من عضوية الكنيسة، وذلك ألف ىذه اإلرساليات استمرت زمنا طويبل 
لة الوحيدة ُب أجزاء كثَتة من العامل إلعطاء كل تعليم فبكن. وتبعا الوسي

لذلك كانت السبيل الوحيد للتمتع ابلفرص اعبديدة لبلقتصاد التجاري 
وما يلحق بو من مؤسسات. وقد اعتمدت صبيع الدوؿ االستعمارية، ما 
عدا فرنسا، على تلك اإلرساليات لوضع أسس التعليم اؼبدرسي. وقد 

طار التابعة لتلك الدوؿ زمنا الوضع طويبل وليس هبا إدارة ظلت األق
تعليمية غَت تلك اإلرساليات، ومل يكن ُب إمكاف اإلرساليات من الناحية 
العملية أف نعطي عادة تعليما ؾبانيا، إال ُب أقل مستوى من التعليم. وحىت 

ف إذا مل يكن مطلواب من اآلابء أف يدفعوا مصاريف التعليم فإف عليهم أ
يزودوا أبناءىم ابألقبلـ والكراسات )أو ألواح اإلردواز(. وأف يكوف 
ملبسهم ُب اؼبدرسة أفضل فبا يلبسونو عندما يرعوف اؼباشية أو يلعبوف ُب 

 القرية.

أيضا  -وىي الطريق الوحيد لزايدة الدخل -وىكذا كانت اؼبدرسة 
ؼبتوسط، اؼبكاف اؼبناسب لؤلطفاؿ الذين يكسب آابؤىم دخبل يزيد على ا

أما فيما ىبتص ابلتعليم الثانوي فإف مقدرة اآلابء على دفع تكاليف التعليم 
 تكوف من خصائص طبقة اجتماعية جديدة.

وردبا مل يكن ىناؾ مفر ابلنسبة لئلرساليات أف يتجو تعليمها إىل 
تفسَت طريق اغبياة عند اؼبسيحيُت حسب بيئة اؼبوطن الذي نشأ فيو رجاؿ 

وبطبيعة اغباؿ مل يكن اؼببشروف ىم األوربيوف الوحيدوف  تلك اإلرساليات،
فيما وراء البحار الذين وبكموف على مدى تقدـ اإلفريقيُت كبو اؼبدنية 
بنسبة أخذىم ابؼبظاىر اػبارجية للثقافة األوربية، ولكن الوصوؿ إىل ىذه 



 221 

الغاية وبتاج إىل دخل نقدي، وىو ُب معظم األقطار دخل أعلى بكثَت من 
قد يرى أف اػبلق  (2)ط الدخل عند اإلفريقيُت. ولعل ماكس فيربمتوس

الربوتستانيت وبث على العمل للحصوؿ على ىذا الدخل، ولكٍت أشك ُب 
أف ىناؾ فرقا كبَتا بُت اإلرساليات الكاثوليكية والربوتستانتية من حيث 
أتكيد كل منها كسب اؼباؿ وربسُت اؼبستوى ُب اؼبسكن واؼبلبس. وال 

كبلمي ىذا أف أثَت اػبياؿ بشأف الكوخ اإلفريقي حيث يربطوف أقصد ب
اؼباعز إىل العمود األوسط ُب الكوخ، وحيث ىبرج الدخاف من بُت القش، 
ولكن ما أقصده ىو أف عضوية الكنيسة قد أصبحت ُب بعض األماكن 
تعترب من األشياء اؼبرغوب فيها األشخاص الذين ؽبم دخل كبَت، كما 

األماكن ال بد أف يكوف للمرء دخل كبَت إذا أراد أف أقصد أف ُب بعض 
 يعيش ُب مستوى يتناسب مع عضوية الكنيسة.

وىذه التفرقة ليست ُب كل مكاف واضحة بدرجة واحدة؛ ففي 
بتشواانالند كما يقوؿ تشابَتا، ال توجد عبلمات ظاىرة سبيز اؼبسيحيُت عن 

ية، كما وبضروف حفبلت الوثنيُت، إذ إهنم ىبتلطوف حبرية ُب حياهتم اليوم
بعضهم بعضا، ولكن التمييز اؼبهم ىو ُب القيود اليت تفرضها عضوية 
الكنيسة على السلوؾ، ولكن ال يستطيع اؼبرء أف يستنتج من الظواىر 

 اػبارجية مدى مراعاهتم ؽبذه القيود.

                                                 
كاف أستاذا جبامعة برلُت، ولو مؤلفات  ( 181۰ -119۰ماكس فيَت عامل اجتماعي أؼباين ) (2)

 Theoryمقاالت ُب علم االجتماع ) ابألؼبانية وترصبت إىل اإلقبليزية (، ومنها،، » كثَتة منها: 

of Social, Economic Organization  مًتجم إىل اإلقبليزية. ) اؼبًتجم(وىو أيضا 
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وكبصل من جنوب إفريقية على أغرب قصة عن التفرقة الكاملة بُت 
، وذلك ىو االنقساـ إىل طائفة اغبمر، وطائفة اؼبسيحيُت والوثنيُت

اؼبدارس، ُب اؼبناطق اإلفريقية ُب والية الرأس، الذي سبق أف درسناه 
ابلنسبة إىل اذباه كل منهما كبو حياة اؼبدف. ولكن ما يستحق االىتماـ ىنا 
أف كبل منهما يعترب نفسو أفضل من اآلخر خلقا. وليس الفرؽ اؼبهم بينهما 

الدخل الذي وبصل عليو كل منهما، ولكنو الفرؽ ُب النواحي ىو مقدار 
اليت ينفقوف فيها دخلهم، فطائفة اؼبدارس يقدروف ما للمظهر اػبارجي ُب 
نظاـ اؼبعيشة اؼبتمدينة من قيمة، ُب حُت أف اغبمر يفضلوف أف ينفقوا أقل 

ُب  ما يبكن على اؼببلبس وأاثث اؼبنزؿ، ويقتصدوف اؼباؿ البناء بيت األسرة
 الريف وتزويده ابؼباشية.

وىناؾ اختبلفات علية كثَتة ُب مدى استعداد اؼبسيحيُت وغَت 
اؼبسيحيُت التكوين ؾبتمعات منفصلة بعضها عن بعض، وُب العادة يقـو ُب 
جوار ؿبطة اإلرسالية مباشرة قرية صبيع سكاهنا من الذين ينتموف إىل 

ويبكنها أف زبتار من  الكنيسة، وخاصة إذا كانت الكنيسة سبلك األرض
يقيم عليها. وقد كانت سياسة اؼببشرين الكاثوليك ُب الكونغو البلجيكي 

أف يطلبوا فبن يعتنقوف اؼبسيحية أف يهجروا مساكنهم الوثنية  -سابقا  –
وينضموا إىل القرى اؼبسيحية اعبديدة، وإذا مل ذبد اإلرسالية، كما حدث ُب 

ريقية، فقد ينشأ من ذلك نوع جديد ىذه اؼبرة، تعضيدا من السلطة اإلف
 من النزاع السياسي. 

وقد اهتمت اإلرساليات ُب الكونغو أبهنا تشجع اإلفريقيُت على 
اػبروج عن طاعة الرؤساء، وحبكم الظروؼ اعترب الناس اإلرسالية ملجأ 
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يلجأ إليو األفراد الذين يقاسوف من قسوة القواعد التقليدية، وخاصة 
تستنكرىا كثَت من اإلرساليات اؼبسيحية. وقد هترب قواعد الزواج اليت 

الفتاة إىل اإلرسالية لتحتمي هبا ىراب من زوج ال ترغب فيو، وال شك ُب 
أهنا بعملها ىذا زبرج على صناعة والدىا، وعلى طاعة الرئيس، ولكن 
اإلرسالية تضطر، حسب القيم اليت تدعها، أف تقدـ إىل أمثاؿ تلك الفتاة 

اية. وقد يؤدي ذلك إىل منازعات قضائية، وقد تظل ىذه اؼبعونة واغبم
اؼبنازعات معلقة زمنا طويبل، إذا كانت اإلدارة األجنبية تريد أف تكوف على 

 اغبياد.
 :   (1)دياىات العَد األلفي

يبكننا أف نقوؿ إف ىذه التغَتات ىي صدی دنيوي للتعاليم الدينية 
لعامل الغريب أثر قوي ُب كل مكاف اليت تبثها اإلرساليات. على أنو قد كاف ل

تقريبا من القارة اإلفريقية، وقد ظهر ُب أعقاب االستعمار الغريب حركات 
دينية يتزعمها أنبياء يدعوف نزوؿ الوحي عليهم مباشرة. وقد أنكر بعضهم 
إنكارا صروبا الدين الذي يعلمو اؼببشروف للناس والبدع اليت يدخلها 

غلب أولئك األنبياء يسعوف إىل وضع عقائد اغبكاـ اؼبستعمروف. ولكن أ
اؼببشرين ُب أشكاؿ جديدة أكثر انسجاما مع القيم واألماين اليت يؤمنوف 
هبا ىم وأتباعهم. ومن خصائص ىذا الطراز من العبادات اعبديدة أهنا 
تتجو كبو فكرة اؼبسيح اؼبنتظر، ولكن ُب أغلب األحواؿ يدعي أنو ىو 

                                                 
، وىي فًتة (Millenium)وىي دايانت تشَت إىل   -Millenary Religions» ىذه ترصبة  (2)

األلف السنة. ويقصد هبا الفًتة اليت يعود فيها اؼبسيح ليحكم على األرض، وتطلق أيضا على 
 عهد يسوده العدؿ والسبلـ ُب أي زماف.    ) اؼبًتجم (
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اؼبسيح نفسو، ولكنو ُب حاالت أخرى يرفض نفسو اؼبنقذ أو أنو يسوع 
 اؼبسيح على اعتبار أف هللا إمبا أرسلو ليخلص البيض وحدىم.

وُب السنوات القليلة األخَتة قاـ عدد من الباحثُت ُب ميادين ـبتلفة 
جدا ووجهوا اىتمامهم إىل الظواىر اؼبرتبطة بعقائد العهد األلفي اليت تعتمد 

ة. ويبدو أف مثل ىذه األدايف قد ظهرت على ظهور اؼبسيح ُب ألف سن
فعبل ُب أثناء أزمنة من التاريخ اؼبكتوب، مل تقتصر مطلقا على أجزاء العامل 
اليت تعترب اؼبيداف اػباص ابألنثروبولوجيُت، بل إف بعضهم ظن أف كبل من 
النازية والشيوعية يبكن تفسَتىا على أهنا مظهر دنيوي لئليباف دبجيء 

هنا حركات تقـو على عقيدة تبشر الناس حبل صبيع )عصر ذىيب( أي أ
مشاكلهم مىت أمكن التخلص من العدو، وقد صور الناس العدو ُب ـبتلف 
األقطار واألزماف بصور ـبتلفة، ففي العصور الوسطى ُب أوراب تصور الناس 
أف العدو ىم رجاؿ الدين الذين يبلئوف بطوهنم على حساب الفقراء. 

 (2)العدو ىو اليهود. وقد استعرض الدكتور موؼبافوكذلك كثَتا ما كاف 
البياانت اإلثنوغرافية )وىي اػباصة ابألجناس البشرية( ؼبثل ىذه اغبركات 
ُب كل من القارات اػبمس، كما استعرض طوائف اؼبسيحيُت الزاندقة، 
ووجد أف اػباصية اؼبشًتكة بينهما ىي ما تشعر بو طبقة ؿبرومة من متع 

ضد أولئك الذين بيدىم األمر فوقهم، وخاصة إذا كاف  اغبياة من اغبقد
 الذين بيدىم األمر يعتربوف من األجانب. 

وىذا الوضع الذي ىو خاصية اغبكم االستعماري لو أمثلة تقابلو ُب 

                                                 

(1) W،E. Muhlmann: Chiliasmus und Nativismu s, 1961 
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اتريخ أوراب ُب األزمنة اؼباضية. وبعض الكتاب اؼباركسيُت، ُب ىذا اؼبوضوع 
يوعية والفطرية، اليت يبكن تشبهها نفسو هبدوف ُب ىذه اآلراء نوعا من الش

ابلدين )الفطري( الذي يعثر عليو فقهاء اؼبسيحيُت بُت الشعوب اليت 
تبلغها رسالة اؼبسيح. وإف الدكتور نورماف کوىن الذي بدأ حبثو أبف تتبع 
سياسة أؼبانيا اؽبتلرية ضد اليهود إىل أصوؽبا القديبة، وجد أف عقائد اؼبسيح 

اب بُت قـو انقطعت الصبلت االجتماعية بينهم وبُت اؼبنتظر نشأت ُب أور 
أية دبجموعة ؿبلية أخرى، ووجدوا أنفسهم ُب ظروؼ ال أماف ؽبم فيها، 
وقد الحظ أف كثَتين منهم وجدوا عضدا ؽبم بُت النساجُت الذين كانوا 

 . (2)يرحلوف من مدينة إىل أخرى

يب، ُب وأف النظر ُب تلك اغبركات، حركات التبشَت ابلعصر الذى
سياؽ التاريخ األوريب القدًن، وىي اغبركات اليت سببت حديثا شيئا من 
القلق للحكاـ االستعماريُت ُب إفريقية نفعا، وذلك أنو يدعوان إىل أف 
نرفض تفسَتات تقـو على أساس وجود خاصية البدائية ُب عقلية الشعوب 

التعليل الذي غَت األوربية، وىو أيضا يبُت لنا عدـ كفاية ذلك النوع من 
يعتمد على االتصاؿ الثقاُب، وىذا ُب أبسط صورة لو، ال يزيد ُب معناه 
على أنو ما يسبب االضطراابت اعبماعات ذات التكنولوجيا البسيطة، أف 

 نربط بينها وبُت صباعات ذات تكنولوجيا أكثر تعقيدا، ارتباطا وثيقا. 
وعند أية مرحلة وبطبيعة اغباؿ ىو ما وبدث فعبل، ولكن ؼباذا وكيف 

وبدث ذلك؟ وىذا الكتاب حاوؿ اإلجابة على ىذه األسئلة، ولكن 

                                                 

1957. .The pursuit of The Millenium  :Norman Cohn (1) 
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اإلجاابت اليت وردت ُب الفصوؿ السابقة ال سبت بصلة إال ُب القليل إىل 
ظواىر خاصة بدايانت العهد األلفي. وما يذكر ُب سياؽ تعليل )االتصاؿ 

د اؼبسيحية شيء الثقاُب( البسيط، النظرية اليت تشَت إىل أف ىضم العقائ
وبتاج إىل مراف عقلي، أصعب من أف يكوف ُب مقدور بعض والعقوؿ 
البدائية. وتقوؿ ىذه النظرية إف نتيجة ذلك أف القـو مل يسيئوا فهم تلك 
العقائد ومل يشوىوىا فحسب، ولكن قد أدى ذلك إىل اختبلؿ ُب عقلية 

هبم الغيبوبة ُب أثناء أنبياء العبادات اعبديدة، وُب عقلية أتباعهم الذين تنتا
اغبفبلت اليت يقيموهنا، وتبدو عليهم أعراض أخرى من أعراض الشذوذ 
السيكولوجي، والذين يقولوف هبذا التفسَت إمبا هبهلوف أف معظم اجملتمعات 
الصغَتة وبعض اجملتمعات األخرى تعتقد أف عبلمات تسلط األرواح 

الرقصات اليت يؤدوهنا  ضماف على أهنم على اتصاؿ حقيقي ابألرواح، وما 
 كجزء من شعائرىم، إال أعماؿ يقصد هبا بلوغ ىذا االتصاؿ..

وىناؾ فكرة مستمدة من ىذه النظرية، وأحياان تكوف جزءا منها،  
وىي أف رفض الدين التقليدي، قد ترؾ فراغا مل تستطع العقيدة اؼبسيحية 

ثل الذي يشَت وشعائرىا أف سبؤله بطريقة فعالة، ويبكننا ىنا أف نقتبس اؼب
إىل ظهور سبعة شياطُت أسوأ من الشياطُت األوؿ، ولو أين ال أعرؼ إف  
كاف أحد قد اقتبسو من قبل، ولكن الواقع أنو ليس ىناؾ فراغ، فعلى 
الرغم من أف اعتناؽ اؼبسيحية قد ينجم عن التخلي عن الشعائر العامة 

يت يستعُت هبا أفراد السابقة، إال أنو ُب األغلب مل يبس العقائد والفعاؿ ال
 بذاهتم ُب حل مشاكلهم اػباصة.

وما لو مغزى خاص، أنو مل تكن حركة واحدة من اغبركات اليت تبشر 
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ابلعيد الذىيب هتتم حسب بقبوؿ، أو رفض وعناصر معينة من الثقافة، أو 
من األشياء اؼبستوردة، أو أشكاؿ من السلوؾ اليت أتثر هبا أولئك الذين 

ياء. وقد كاف العامل االجتماعي الفرنسی ديبلندير، أوؿ هبلبوف تلك األش
من أشار إىل أف كل ىذه األمور مرجعها إىل العبلقة بُت السيطرة واػبضوع، 
وىناؾ طرؽ ـبتلفة ؼبواجهة اؽبرب من اػبضوع، ويبكن التعبَت عن اآلراء 
اؼبتصلة هبذا اؼبوضوع، ابالذباىات اؼبختلفة عن األشياء اؼبستوردة، وكبو 
السلوؾ األجنيب، ويستطيع اؼبرء أف يقسم اغبركات اليت تبشر ابلعهد 
الذىيب على أساس ىذه االختبلفات إىل اغبركات اليت تنظر إىل اؼباضي، 

 وتلك اليت تنظر إىل اؼبستقبل.

ومن بُت العبادات اليت تبشر ابلعهد الذىيب، واليت نشأت ُب أثناء 
اػباضعة للحكم األجنيب، قلة منها القرف اؼباضي، بُت الشعوب غَت الغربية 

تلك اليت تنظر إىل اؼباضي، وأشهر تلك العبادات اليت تنظر إىل الوراء، 
عند األنثروبولوجيُت تلك اليت تعرؼ ابسم "رقصة األشباح" اليت كاف ؽبا 

بُت عدد من قبائل اؽبنود  1118و 111۰شأف كبَت ُب اؼبدة بُت سنتی 
العهد وقمت أزمة ُب حياة تلك القبائل، ُب ُب أمريكا الشمالية. وُب ذلك 

مدة سنوات قليلة انقرض اعباموس الذي يعتمدوف عليو ُب حياهتم، ومنذ 
ذلك الزمن حـر عليهم أف يتنقلوا كما يريدوف، بل اضطروا إىل البقاء ُب 
معازؿ ـبصصة ؽبم، على أف يستقروا فيها ويصبحوا مزارعُت. وساء حظ 

ت ؽبم، والبعض اآلخر بسبب الطقس، وؽبذا البعض ُب األرض اليت خصص
اضطروا صبيعا إىل أف يعتمدوا على التموين الذي كانت تقدمو ؽبم اغبكومة 

 األمريكية.
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وقد ظهر ُب ذلك الوقت بُت ىنود أمريكا الشمالية رسالة مضموهنا 
أف الروح العظيم، ُب دينهم اػباص، قد غضب عليهم، ألهنم ىجروا 

اصة ألهنم يهينوف األرض حبفرىا. والروح العظيم ىو أساليبهم القديبة، وخ
الذي أىلك اعباموس عقااب ؽبم. وأما إذا شاء الشعب أف يتبع تعاليم اليت، 

زلزاؿ أو إعصار شديد، وبعد ذلك يعود  -فسيكوف ىناؾ انقبلب عظيم 
إليهم العصر الذىيب القدًن، ٍب يعود اؼبوتى ويتحدوف مع أصدقائهم من 

ر اعباموس بوفرة ويقضي على أصحاب الوجوه الذابلة، كما األحياء، ويظه
يقضي على كل من ال يدخل ُب العبادة اعبديدة. وكانت الشعَتة الرئيسية 
ؽبذه العبادة رقصة ؽبا خطوات موضوعة هبب االستمرار فيها عدة لياؿ 

 بطوؽبا.
وُب ختاـ ىذه الرقصة تظهر األجداد، وؽبذا يطلقوف عليها "رقصة 

، وقد أمر النيب أتباعو أف يسود بينهم السبلـ، وأف يبتنعوا عن كل األشباح"
مثل شرب اػبمر والزان واستعماؿ عقاقَت إليذاء  -عمل يؤدي إىل خصاـ 

ٍب قدـ ؽبم أدوية، ذبعلهم ُب أماف من رصاص البنادؽ. وىااتف  -اآلخرين 
ئص الظاىراتف األخَتاتف ونبا: سحر اؼبناعة، وإلغاء اؼبنازعات من خصا

عبادات كثَتة جدا من ىذا الطراز. ومل تكن الفكرة اؼبسيحية عن اؼبسيح  
كمنقذ للعامل وكصاحب اعبزاء األخَت، وما يتبع ذلك من النعيم اؼبقيم، مل 
تكن تلك الفكرة بعيدة عن زبيبلهتم ُب رقصة األشباح. وُب بعض األحياف 

خاص ُب أمريكا  يقرنوف اسم اؼبسيح ابلقيامة اؼبنتظرة، ولكن ما لو مغزى
الشمالية، كما ىو ُب إفريقية أف االسم الذي كانوا يتوسلوف بو مل يكن 

 منقذا للناس من اآلاثـ ولكنو ـبلصهم من األسر.
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 عبارات )اللاردو(:

ُب منطقة احمليط اؽبادي تتجو العبادات كبو اؼبستقبل، دبعٌت أف 
م صبيع البضائع اؼبظهر الرئيسي عندىم  للنعيم الدائم، ىو أف تكوف لديه

اليت ىي من خصائص اؼبستوى الذي يعيش فيو البيض، وؽبذا السبب 
يطلق عادة على تلك العبادات )عبادات الكارجو(، و)کارجو( ىي لفظ 
دارج يستعمل ُب جزر احمليط اؼبادي ؼبختلف أنواع البضائع. وقد يسعى  

ليت ترتبط كثَت من عباد الكارجو إىل الوصوؿ إىل غرضهم بتدمَت األشياء ا
ابلدين احمللي، وأحياان يدمروف صبيع األشياء اؼبصنوعة عليو، ولو أف ىذه 
العبادات ظهرت من وقت آلخر منذ أف جاء األوربيوف إىل ىذه األكباء 
وسجلوا تلك العبادات، ولكنها كانت سائدة بوجو خاص بعد اغبرب 

 العاؼبية الثانية وُب السنوات اليت تلتها. 
روبولوجيوف الذين كانوا يدرسوف ُب غينيا اعبديدة ُب وقد أوضح األنث

ذلك الوقت، کيف أف استجابة الناس للتعاليم اؼبسيحية، وما كاف من 
خيبة أملهم فيها، ىو ما كاف منتظرا من أفكارىم السابقة عن الدين، وُب 
ذلك اإلقليم يعتقد الناس أف النجاح ُب أي مشروع يتوقف على معرفة 

اليت هبب التوسل إليها وعندىم أف السحرة ىم وحدىم أظباء األرواح، 
الذين يعرفوف أقوى ىذه األظباء، وُب ؾباؿ ىذه األفكار كاف من السهل 
عليهم أف ينظروا إىل اؼببشرين اؼبسيحيُت على أهنم أانس يعرفوف اسم الروح 
الذي أعطى للبيض قوهتم، وؽبذا فإف الذين اعتنقوا اؼبسيحية، ودمروا 

ػباصة ابلعيادة القديبة إجابة ألمر التعاليم اؼبسيحية مل يفعلوا ذلك األشياء ا
ألهنم يرجعوف عن ابطل، وأقل من ذلك أهنم يندموف على ذنب ارتكبوه، 
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ولكنهم يفعلونو لكي وبولوا والءىم بطريق رظبي من الروح الضعيف إىل 
لب الروح األقوى، ولكنهم وجدوا بعد ذلك أف أداءىم لشعائر البيض مل هب

ؽبم ُب الواقع قوة البيض، بل على العكس فقدوا ما كاف ؽبم من استقبلؿ 
ذاٌب، وأصبحوا مضطرين إىل دفع الضرائب والعمل عند أصحاب األعماؿ 

 من األجانب.
وُب تلك الظروؼ اليت سادت فيها خيبة األمل، انتشرت ىناؾ 

أنظارىم،  أسطورة تقوؿ إف صبيع السلع التجارية، اليت ينعم هبا البيض ربت
ما ىي ُب الواقع إال سلع قصد هبا الوطنيوف ُب األصل. لقد صنع ىذه 
السلع أجدادىم ُب عامل اليت من أجل منفعة ذريتهم، ولكنها بطريقة من 
الطرؽ قد حوؽبا البيض إىل فائدهتم اػباصة. ولقد انكشف الغيب لكل نيب 

وا حاملُت أضباال من أنبياء )الكارجو( وعرفوا أف األجداد يوشكوف أف يعود
من السلع اليت ذبعل ذريتهم يندموف على الدواـ من غَت أف يعملوا شيئا، 
وستكوف عودهتم سببا ُب انقبلب ُب النظاـ السياسي، حبيث تنتقل صبيع 
مناصب اغبكم إىل أيدي أبناء الببلد وُب بعض األحياف ينتظر أف تشتمل 

ذلك ال يكوف دائما.  ىذه العملية على قتاؿ من أجل السيطرة، ولو أف
وكانوا ينهوف أتباعهم أف يستعدوا لليـو العظيم بطرؽ ـبتلفة: غالبا بتدمَت 
األنصاب، وُب حالة من اغباالت أمروىم برفض النقود، وتبعا لذلك 
التعامل مع التجار، وأحياان ابلرقص.. وأحياان بتهيئة شريط من األرض 

يو السفن، وكل من الطائرة أو تنزؿ عليو الطائرة أو إعداد ميناء ترسو عل
السفينة ستحمل السلع العجيبة، وُب العادة يتجنبوف العمل الذي يقوموف 
، وكثَتا ما يذحبوف اػبنازير اليت يعتمدوف عليها ُب اغبصوؿ على  بو كل يـو
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اللحم. والذين ينتموف إىل ىذه العبادات غالبا يقلدوف األساليب األوربية، 
اء مساكن القرية ُب خطوط منتظمة كأهنا ومن ذلك أهنم يعيدوف بن

معسكر، ومنها أف يتمرنوا على استعماؿ البنادؽ أسلحة صورية، ومنها أف 
يستخدموا أقبلـ الرصاص والورؽ، ومنها أف يتصلوا ابألجداد، ابلتليفوف 
أو ابلبلسلكي. وقد نظم بعض زعمائهم حرسا خاصا هبم، وأمروا أتباعهم 

 اغبكومة. ابالمتناع عن طاعة أوامر
وُب بعض ىذه العبادات، يضيفوف إىل عقائدىم فكرة أف اؼببشرين 
قد رفعوا من نسخة اإلقبيل الذي يسلمونو إىل من ينضموف إليهم الصفحة 
اليت ربتوي على السر اغبقيقي لقوة البيض. وُب الغالب يطلب اؼببشروف 

أف تلك من أتباعهم أف يدمروا األنصاب الشعائرية، ولعلهم كانوا يروف 
األنصاب ىي العقبة اليت ربوؿ دوف ؾبيد وعهد النعيم اؼبقيم، ولعل تدمَت 
تلك األنصاب يكوف شعارا النتقاؿ والء القـو إىل القوى اعبديدة، وإف مل 
يكن يعٍت ابلضرورة التوبة اػبلقية، أو االعًتاؼ أبف الشعائر الوثنية كانت 

ىناؾ مثاال يقابل عيادات  شرا، وقد جاء ُب بعض التقارير عن إفريقية أف
الكارجو مقابلة اتمة، وذلك اؼبثاؿ ىو حركة مفوقبی )ومعناىا قسيس وىي  

 182۰كلمة ال يستعملها إال الربوتستانت( وقد ظهرت تلك اغبركة سنة 
بُت صباعة الياكا ُب الكنغر األدىن. ومل يكن ؽبذه اغبركة من عمل سوى أهنا 

ء اليت تستعمل ُب الشعائر، وأهنا تبشرىم أمرت أتباعها بتدمَت صبيع األشيا
أبف أجدادىم سيعودوف إليهم حاملُت ؽبم كل أنواع الثروة، ويظهر أف ىذه 

 اغبركة كانت وقتية، مثلها ُب ذلك مثل عبادات غينيا اعبديدة.
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 (1)األىبياء اإلفريقيوٌ

ولكن إدخاؿ التعاليم اؼبسيحية إىل إفريقية قد صحبو قياـ عدد كبَت 
نائس اػبارجة على النظاـ، ربت زعامة رجاؿ من اإلفريقيُت، ومل من الك

تكن تلك الكنائس كلها تؤمن ابلعهد األلفي، وقد استطاعت بعض ىذه 
اؼبذاىب أف تضمن لنفسها البقاء مدة طويلة، ولو أهنا بدورىا قد تعرض 
لبلنقساـ، ومن بُت اغبركات األلفية، وأكثرىا مستندات موثوؽ هبا، تلك 

نشأت على جانبی هنر الكونغو األدىن ُب فًتة ما بُت اغبربُت العاؼبيتُت. اليت 
وترتبط ىذه اغبركات ابظبُت نبا: سيموف کيمباقبو، وأندريو ماتسوا. أما 
سيموف کيمباقبو فقد جاء من قرية تقع قرب مدينة ليوبولد فيل، وقد كاف 

رة على شفاء معلما بروتستانتيا. وُب أوؿ أمره ظهر على أنو نيب لو مقد
، 1811اؼبرضى. وقد كاف لوالده شهرة ُب تلك اؼبوىبة نفسها. وُب سنة 

بعد أف اشتهر اظبو بقليل أخذ صباىَت الناس يهرعوف إليو فبا دعا شركة 
السكة اغبديدية إىل أف تلحق عرابت إضافية ابلقطارات اليت تصل قريبا 

 من قريتو. 

لناس أبف يدمروا التمائم وكما فعل أنبياء الكارجو أمر کيمباقبو ا
والتعاويذ أو )الفتيش( وىي كلمة تستعمل ُب غرب إفريقية لكل شيء 
يعتقد الناس أف لو قوة سحرية، سواء أكانت ذبلب نفعا أـ ضررا، وكاف  
كيمباقبو قد تعلم أف كليهما شر. وكانت ُب نظمو كذلك، غَت أف أكثر 

شأنو شأف  -فيو  اىتمامو كاف القضاء على السحر اؼبؤذي الذي رأى
                                                 

( اؼبسياء، وىو اؼبسيح اؼبنتظر كما ورد ُب  Messiah(، وىي صبع )  Messiahsاألصل ىو )  (2)
 التوراة.        )اؼبراجع (
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أس الببلء وابعث الشقاؽ بُت الناس  -معظم الناس ُب اجملتمعات الصغَتة 
الذين هبب أف يعيشوا ُب ؿببة ووائـ. وقد كاف ىذا وحده ُب تعاليمو 
األصلية جديرة أبف جبلب للناس السبلـ والسعادة الشاملُت، وكاف  

بشروف اؼبسيحيوف، من كيمباقبو يؤمن ابؼببادئ اػبلقية اليت يدعو إليها اؼب
حيث ربرًن تعدد الزوجات والنهي عن الرقص الذي يعتربه كثَت من 
األوربيُت شيئا مبتذال، والواقع أف اإلرساليات الربوتستانتية نظرت إىل  

 کيمباقبو على أنو حليف ؽبم.

وُب أوؿ األمر كاف يلقب ابلنيب، ولكنو بعد قليل ازبذ لنفسو لقب 
تو إىل أورشليم، و عُت لنفسو أحبارا اثنا عشر، )اؼبنقذ( وغَت اسم قري

وكانوا وأعواهنم يؤدوف ألنفسهم عملية التعميد، وكانوا يقولوف إف التعميد 
ىو شعارىم لنبذ أعماؿ السحر والشعوذة، وكانوا يدعوف أف إخبلص اؼبرء 
يظهر ُب الطريقة اليت يسقط هبا اؼباء عن جسمو، فإذا مل تكن توبتو صادقة 

 و كلو ال يكوف مبتبل ابؼباء عندما ىبرج من النهر.فإف وجه
وبعد ذلك أمر کيمباقبو أتباعو أف ىبالفوا أوامر اغبكومة، وأف يبتنعوا 
عن العمل عند األوربيُت. وكاف ُب اعتقاده أف ىذا العمل سيلـز 
البلجيكيُت ابػبروج من الببلد، وأنو حاؼبا يفعلوف ذلك يعود إىل الببلد 

مر اؼبؤمنُت بو أف يطهروا قبور أجدادىم من األعشاب، أجدادىم، وقد أ
وأف يعدوا هبا مرات لكي يسَت عليها أولئك األجداد إىل القرية، أما الذين 

 ال يفعلوف ذلك، فقد اعتربوا سحرة. 

وكما وبدث ُب مثل ىذه اغبركات على مدى التاريخ، بلغت األمور 
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بت وجودىا. وقد رأى حدا مل ذبد السلطات القائمة عنده بدأ من أف تث
أحد اؼببشرين الكاثوليك، وكاف يقيم ُب منطقة ؾباورة، أف السلطات قد 
انتظرت أكثر ما هبب، وعند ذلك قبضت على كيمباقبو، ولكنو سرعاف ما 
ىرب، وهبذا أثبت للناس مناعتو، )ولكن ؽبذه اؼبرة فقط( وأخذ أتباعو 

لذي ينتظرونو، وبعد ثبلثة يتطلعوف إىل ظهور العهد األلفي للعدؿ والرخاء ا
أشهر أخرى قبض عليو مرة اثنية، وُب تلك اؼبرة حكم عليو ابإلعداـ، 
وخفف اغبكم إىل السجن مدى اغبياة، ٍب نقل إىل إليزابيث فيل ُب أبعد 
أجزاء الكنغو، وىناؾ قضى ثبلثُت سنة إىل أف توُب، وظن اؼبستعمروف بعد 

أهنا كانت شرارة انطفأت وادعوا  ذلك أف اغبركة قد قضي عليها، واعتقدوا
كانت من نوع التنافس على أمور دنيوية،   -على أحسن تقدير  -أهنا 

 ولكنها بغَت عبلقة ابلسياسة.
وىذا العمل ىو ُب الواقع ما كانت تلك اغبركة ُب حاجة إليو لتؤكد 
عند الناس صورة كيمباقبو كمنقذ، وقد أخذ الناس يقابلوف بُت حياة  

اة اؼبسيح، ويقولوف إف نبيهم قد ربمل االستشهاد من نوع کيمباقبو وحي
أراده ىو لنفسو )وإف مل يكن اؼبوت(، وأف هللا سيعيده إىل أتباعو وسيعيد 
ؽبم العهد األلفي للعدؿ والرخاء، وهناية سيطرة األوربيُت. وعندما حل عيد 
 اؼبيبلد كاف ىناؾ فرؽ واضح بُت البيض الذين كانوا فرحُت بعيده وبُت

اإلفريقيُت الذين كانوا ُب حزف ألف اؼبنقذ مازاؿ أسَتا، وعقب ذلك انشق 
أتباع کيمباقبو الذين كانوا يعتربوف أنصارا لئلرساليات الربوتستانتية، انشقوا 

 سباما وأدركوا أف صبيع األوربيُت أعداؤىم.
وقد ذكر العامل الفرنسي االجتماعي ببلند بَت أف غياب کيمباقبو 
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فيا ألف يرفعو أتباعو إىل اؼبثل األعلى، ومل يكونوا ليفعلوا ذلك وحده كاف كا
دبثل تلك السهولة لو أنو كاف يعيش بينهم، وُب بعض األحياف يفعل ما ال 

ومن اؼبؤكد أف اظبو ظل حيا، وخاصة ألف أتباعو كانوا يرسلوف  (2)يرضيهم 
هبا األنبياء من اؼبنفى خطاابت إىل موطنهم، وفيما بعد ُب اغبركات اليت قاـ 

الذين جاءوا بعده اعترب کيمباقبو منقذ الشعب، وسارت شهرتو بُت 
صباعات الكنغو على جانيب النهر أما اعبانب الفرنسي فقد كاف فيو نيب 
خاص بقومو، ولكنو انضم إىل کيمباقبو، ومل يستطع الناس ىناؾ أف يغفلوا  

 كيمباقبو. 
ينقذ العامل، وىي قصة وُب برازافيل ارتفع شأف قصة ظهور اؼبسيح ل

تستحق االىتماـ، وبطلها أندريو ماتسوا الذي مل يكن ينوي أف ينشئ دينا 
جديدا، وكل ما فعلو أنو وىو ُب ابريس کوف صبعية اؼبعونة اؼبشًتكة. وقد 
رحبت بذلك السلطات الفرنسية، على اعتبار أنو عمل يقـو بو اإلفريقيوف 

ؼ إضاُب، وىو العمل على إزالة بوحي من نفوسهم. وقد كاف للجمعية ىد
 -819التفرقة ضد اإلفريقيُت، وقد ازدىرت اعبمعية مدة ثبلث سنوات )

إىل أف ربولت معارضة الشعب، بسبب أف اؼبستعمرين يعتربوهنم ُب ( 818
مركز منحط، إىل مقاومة سلبية، وبعد ذلك وقفت اعبمعية، ونقل ماتسوا 

ت تلك أوؿ مرة رآه فيها معظم من ابريس لكي يقدـ إىل احملاكمة، وكان
بقية أايمو ُب السجن وُب إقامة  -كما فعل کيمباقبو   -أتباعو وقد أمضى 

 مقيدة. ولكن مدتو كانت اثنيت عشر عاما. 

                                                 
 Sociologie Actuelle de l Afrique Noire. ,,1955كتاب العامل الفرنسي ببلنديَت   (2)

P 430. 
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ومل يقل ماتسوا أنو جاء برسالة من هللا، وال أنو منقذ الشعب، ولو 
آلماؿ  أنو عاش سنوات قليلة أخرى ألصبح سياسيا وطنيا، ولكنو كاف رمزا

الشعوب اإلفريقية، ومبشرة ابلنصر لئلفريقيُت. وقد اعتقد بعضهم فيما 
بعد أنو كاف على اتصاؿ وثيق ابعبنراؿ دهبوؿ عندما انتصر ُب مواقعو، ولو 

 أف ماتسوا ُب الواقع توُب قبل ىذه اؼبواقع. 
ووبق لنا أف نذكر أف إفريقية الفرنسية االستوائية )صبهورية الكنغو 

( كانت أوؿ قطر انضم إىل اعبنراؿ دهبوؿ، وما يذكر ُب سبيل برازافيل
اؼبفارقات اليت حدثت قبل ذلك بقليل أف الشعب كاف ينظر إىل مقدمات 
اغبرب على أهنا تدخل أؼباين لكي يعيد إىل ماتسوا حقوقو، ولكي يعيده 
ملكا عليهم، ومثل ذلك نظر الناس على اعبانب اآلخر من هنر الكنغو إىل 

بلجيكا، على أهنا خطوة تقرهبم من العهد األلفي للعدؿ والرخاء ومن ىزيبة 
 فبلكة کيمباقبو.

ولكن كل ىذا سابق ألوانو، وذلك أنو بعد القبض على کيمباقبو 
وماتسوا كانت ىناؾ فًتة ىدوء مل زبللها مظاىرات شعبية من أي نوع. وقد  

منهما أىدافو  كاف کيمباقبو وماتسوا شخصيتُت منفصلتُت سباما، وكاف لكل
اليت زبتلف كل االختبلؼ عن أىداؼ اآلخر. أما اغبادث الذي كاف لو 

وصلت إىل  18۱9مغزى خاص، والذي وقع بعد ذلك فهو أنو ُب سنة 
(. وسرعاف ما  Salvation Armyىذه اؼبنطقة بعثة من جيش اػببلص ) 

انتشرت إشاعة أبف کيمباقبو قد عاد ُب شكل رجل أبيض، وىو اآلف 
ضابط ُب ىذه البعثة اعبديدة.  ي الناس ويشفي اؼبرضى، ُب شكليهد

وحقيقة األمر أنو مل يكن ىناؾ كيمباقبو وال رجل أبيض، بل كاف ىناؾ 
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رجل إفريقي اظبو سيموف بيَت مبادي، وقد أنشأ مبادي بعد سنوات قليلة  
كنيسة عامة لئلفريقيُت أطلق عليها ورسالة السود،. وقد وجد مبادي ُب 

ألمر أنو يستطيع أف يقتبس من تعاليم جيش اػببلص ما ال هبد لو أوؿ ا
مثيبل ُب الداينة التقليدية أو ُب أية إرسالية أخرى، وتلك التعاليم ىي 
واػببلص من السحر اؼبؤذي وضماف السبلـ للجميع واػببلص األبدي، 
وقد أضاؼ إىل ذلك مبدأ آخر يعترب من خصائص العقيدة األلفية، وىذا 

ىو أف ىذه اآلماؿ ال يبكن ربقيقها إال إذا انضم كل فرد من الشعب  اؼببدأ
إىل جيش اػببلص، وأما الذين يرفضوف فإهنم بعملهم ىذا يعلنوف عن 

 أنفسهم کأعداء للمجتمع، وأهنم سحرة أو دجالوف..

وقد كاف ؽبذه العقيدة من الشبو بعقيدة كيمباقبو ما يكفي ألف يدفع  
و إىل االنضماـ إىل مبادي. وبعد سنوات قليلة كثَتين من أتباع کيمباقب

أعلن أنو يرفض أف يكوف بينو وبُت أي أوري رابطو ما، ٍب أطلق على اؼبؤل 
دعوتو )رسالة السود( ونظم حركة على نظاـ جيش اػببلص ابلزى الکاکي 
وبسلسلة من القيادات اؼبتصلة اليت سبتد إىل مستوى القرية، كما وضع ؽبا  

تمد بعضو من العهد القدًن، وأعلن فيو دبا ال وبتمل كتابة مقدسة اس
الشك، أف كيمباقبو ىو منقذ الشعب أرسلو هللا إىل اإلفريقيُت مباشرة، 
وأف ما يقولو اؼببشروف عن اإلرادة اإلؽبية ما ىو إال هبتاف وتضليل، وقد 
قاؿ: ودعوان هللا ُب صلواتنا لَتسل لنا منقذة اعبنس األسود، فأرسل لنا 

ف کيمباقبو وىو عبميع السود اؼبلك واؼبنقذ، ولو من حق الرسالة ما  سيمو 
كاف للمنقذين ُب األجناس األخرى، مثل موسى واؼبسيح ودمحم وبوذا. 
وقاؿ: )إف هللا مل يطلب منا أف نسمع كبلمو من غَت أف يرسل لنا بينة، وقد 
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سيح أعطاان سيموف کيمباقبو الذي ىو لنا مثل ما كاف موسى لليهود واؼب
 للبيض األجانب ودمحم للعرب(.

صدرت نشرة تقوؿ إف حاكما عاما أمريكيا،  1855وُب سنة 
 2659)ىكذا( على وشك أف يعيد کيمباقبو إىل مكانتو، وُب سنة 

أصابت ريح التغَت أتباع کيمباقبو کما أصابت الرأي العاـ ُب بلجيكا. 
م اؼبتحدة أف ترفع وذلك أف أتباع کيمباقبو، بعد أف التمسوا من ىيئة األم

عنهم اغبكم البلجيكي، وتقيم مكانو حكومة يرأسها کيمباقبو غَتوا 
خطتهم وأعلنوا أهنم طائفة مسيحية ليس ؽبا دخل ُب السياسة، وأهنم 
معرضوف لبلضطهاد من جانب الكاثوليك. وبعد ىذا بقليل اعًتفت 

يب اغبكومة هبم رظبيا ربت اسم كنيسة يسوع اؼبسيح على األرض والن
أىديت كنيسة ُب ليوبولدفيل إىل  1890سيموف کيمباقبو.. وُب سنة

 کيمباقبو ُب احتفاؿ حضره أعضاء من اؽبيئة الدبلوماسية.

تسعة أشهر على اتصاؿ قريب بعض  (2)وقد قضى عامل بلجيکي
القادة اغباليُت التابعُت لكيمباقبو، وحضر بعض حفبلهتم ُب أورشليم 

ف مذىب کيمباقبو ُب الوقت اغبايل يقتصر على الكونغو، وانتهى رأيو إىل أ
األمور الدينية، وأنو يستمد وحيو من اؼببادئ اؼبسيحية، مع استثناء واحد 
وىو أف للذىب نييا ؿبليا خاصا. وقد أنكر الذين اتصلوا بو اعًتافهم 
دبذىب مبادي، كما رفضوا أف تكوف ؽبم عبلقة ابكتشاؼ السحرة 

وقد وصف آخروف من زاروا ليوبولدفيل،  والدجالُت والقضاء عليهم. 

                                                 
(1) P. Raymackers:L'Eglise de Jesus christ sur la terre par la prophele 

Simon kmbangu- zaire 1959. 
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کنيسة كيمباقبو، على أهنا اؼبظهر الديٍت لطائفة األابکو. وىم اغبزب 
السياسي الشعب کوقبو، الذين يسعوف أحياان لبلرباد مع الكوقبو اؼبقيمُت 
ُب األراضي التابعة للربتغاؿ رأي أقبوال، أو ُب األراضي التابعة قببل إىل 

ازافيل، ومع ذلك فإف بعض سكاف الكونغو يعتقدوف أف  فرنسا والكونغو بر 
كيمباقبو قد عاد إىل اغبياة ُب شخص كزافوبو. وقد ادعى شخص ُب سنة 

 أنو كيمباقبو، وُب مبادي أاثر االضطراابت بُت الناس. 2656
واآلف وقد انتهى حكم بلجيكا ُب الكونغو، فردبا ال يكوف شعب 

عتقاد ُب منقذ يرسلو هللا ليخلصهم من الكونغو بعد اليـو ُب حاجة إىل اال
العبودية، ولكن ال شك ُب أف مشاكلهم اؼبادية ال تزاؿ بعيدة عن اغبل، 
فهل من اؼبمكن أف يظهر بينهم أصحاب مذاىب جديدة عن اؼبسيح 
اؼبنتظر أو عن العهد األلفي للعدؿ والرخاء ؼبعاعبة ىذه األحواؿ اعبديدة. 

البحث عن ترايؽ مادی يشفي من صبيع  أو ىل يتحولوف ىم وغَتىم إىل
 األدواء.

ويبيل بعض الكتاب وأان من بينهم، إىل فكرة وجود ترابط بسيط بُت 
قياـ ىذه العبادات وبُت انعداـ النظاـ السياسي النيايب، وال شك أنو قوؿ 
صحيح ُب أف ىذه العبادات أكثر ظهورا بُت شعب ال يبلك وسيلة من 

بَت عن إرادتو، ولكن ببلند بَت يرى أف ىناؾ الوسائل الدستورية، للتع
أسبااب أخرى ذبعل الشعب يتجو ُب آمالو ُب التغيَت السياسي كبو شكل 
من أشكاؿ التماس القوة اإلؽبية. ومن ىذه األسباب أف ىذه العبادات، 
شأهنا شأف اغبركات الوطنية غَت الدينية، تقـو على إرادة الشعب ُب حُت 

ر اغباالت إمكانيات لفهم عمليات السياسة واغبكم. أنو ليس لديو ُب أكث
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وهبد القادة السياسيوف الذين حصلوا على االستقبلؿ لببلدىم أف وسيلة 
 االتصاؿ جبمهور أتباعهم ىي الشعارات العاطفية البسيطة. 

وتوشك كلمة اغبرية وحدىا أف تكفيهم حينما ال تكوف اغبرية قرية 
ف ىناؾ أغراض ؽبا معامل أكثر ربديدا اؼبناؿ بطريق مباشر، وحينما تكو 

 (2)وأكثر وضوحا مثل األىداؼ اليت وضعها ماتسوا عبماعة اإلميکاليست
أو مثل مشاريع ربسُت القرى ُب غينيا اعبديدة، فإف بعض التفسَت 
ألغراضها وللعمل الذي تستلزمو يكوف ضروراي. وتلك مشكلة تواجو صبيع 

صبيع أكباء العامل، وكثَتا ما يقفوف أمامها العاملُت ُب النهضة االجتماعية ُب 
عاجزين، ذلك أف اإلقناع العقلي عملية بطيئة للغاية، وأقصر طريق النجاح 

 اإلصبلحات اؼبطلوبة أف نسبغ عليها قوة سحرية. 
وال نقصد هبذا أننا نفرض أف الذين يتزعموف عبادات العهد األلفي، 

دجالوف يستغلوف سرعة  -كما يصفهم اؼبوظفوف االستعماريوف   -ىم 
التصديق عند شعب بسيط، وردبا كانت فكرة ببلند بر أكثر أنبية، وىي 
أنو ليس ىناؾ وسيلة لبلتصاؿ بغَت أسلوب الدين. وقد توصلت حركة 
ماتسوا اإلميکاليست، أبسلوهبا اػباص إىل األقلية اؼبتعلمة اليت كاف منها. 

سوا قد وعد أف يعطي أما اعبمهور غَت اؼبثقف فبل يعرؼ إال أف مات
لئلفريقيُت شيئا، وال يستطيع اعبمهور أف يفسر ىذا الوعد إال ُب معٌت 
)العهد األلفي( للعدؿ والرخاء. أما ماتسوا نفسو فلم تكن لو رسالة إؽبية، 

 ومل يكن ُب نيتو أف يصبح الشعب الكونغو اؼبسيح اؼبنتظر.

                                                 
 معٌت اإلميكاليست أهنا ترى إىل تنمية روابط اغببة والتضامن بُت األعضاء. (2)
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 كيائض أخرى إفريقية مصتقلة:

اؼبستقلة ُب قارة إفريقية ال ينتهي عند اغبديث إف موضوع الدايانت 
عن اغبركات اػباصة ابؼبسيح اؼبنتظر، وكثَت من ىذه الدايانت، وردبا 
أغلبها، مل تكن تؤمل أف يقـو انقبلب فجائي ُب العبلقات السياسية 
والعنصرية، ولكن ظهور ىذه الدايانت إمبا يرجع إىل أسباب ـبتلفة، منها 

على معامل اغبياة التقليدية اليت ربرمها اؼبسيحية الرظبية، الرغبة ُب اإلبقاء 
ومنها اغباجة إىل اتباع الطرؽ السحرية والدينية ُب عبلج اؼبرضى والدفاع 

 ضد السحر.
وما أاثر اىتماما خاصا تلك الكثرة الزائدة من الكنائس اؼبستقلة ُب 

ألخرى حيث جنوب إفريقية، ولعل ذلك أكثر ظهورا ىناؾ منو ُب األقاليم ا
مل يبحث أحد عنها، وُب جنوب إفريقية ازبذت ىذه الكنائس ُب تطورىا 
أسلواب ىبتلف عما حدث ُب األقطار اليت تقع ُب الشماؿ. والسبب ُب 
ذلك أف اتريخ جنوب إفريقية قد ازبذ لو طريقا خاصا. أما ُب األقطار اليت 

ب الزواؿ، فبل زاؿ منها اغبكم األوريب، وتلك اليت يبدو جببلء أنو قار 
داعي لؤلنبياء اإلفريقيُت أف يتخذوا من حاجة الشعب إىل التحرر من ذؿ 
األسر موضوعا لدعوهتم. وقد مضى زمن طويل منذ أف انتهت الكنائس 

 احمللية ُب جنوب إفريقية من تقدًن مثل ىذا الوعد..
وقد أصبح الشعب اإلفريقي ُب جنوب إفريقية اليـو يعتمد ُب  

مطالبتو ابغبقوؽ السياسية، وعن اآلماؿ اليت يسعى لتحقيقها التعبَت عن 
على اؼبنظمات الدنيوية اػبالصة، بدال من االعتماد على الكنائس اؼبستقلة 
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ما كاف اغباؿ ُب اؼباضي، وقد أصبحت ىذه الكنائس اليـو راضية ابلوضع 
الذي يفرضو عليها اغبكاـ البيض ُب جنوب إفريقية وهبعلوف من سياسة 

زؿ مربرا لعملهم وُب السنوات األوىل من ىذا القرف اندت الكنائس الع
  1819اإلفريقية بشعار وإفريقيا لئلفريقيُت، وُب عهد ثورة الزولو سنة 

كانت الكنائس تعد الناس أبنو سيأٌب اليـو الذي تنقلب فيو األوضاع بُت 
.  البيض والسود، ولكنهم ال يفعلوف ذلك اليـو

الكنائس، وقد أطلق الدكتور سوندکلر وىناؾ اآلف نوعاف من 
والصهيوين، أما الكنائس األثيوبية فيعمل  (2)عليهما األثيويب والزبوف

أصحاهبا على تقليد طريق اغبياة عند األوربيُت ويتخذ زعماؤىا مبوذجهم 
من الدور التقليدي لرؤساء الشعب. أما الكنائس الصهيونية فهي أكثر 

ليدي ُب شفاء اؼبرضى، ويتخذ زعماؤىا اىتماما إبحياء األسلوب التق
 الصفات اليت تنسب إىل األنبياء.

وقد حصل عدد قليل من كنائس النوع األثيويب اؼبستقل على 
اعًتاؼ اغبكومة، وال تقـو ُب أي من ىذين النوعُت حركات معارضة كاليت 
وصفناىا ُب الكنغو. وقد وجدت الكنائس األثيوبية أهنا بقبوؽبا االنعزاؿ 

نصري يبكنها أف ربصل على موافقة اغبكومة، ُب الوقت الذي سبتع فيو الع
ابالستقبلؿ ُب شئوهنا عن أي تدخل أوريب. وىذا يستحيل ُب الكنائس 
اليت تتبع اإلرساليات. ويری الدكتور سوندكلر أف الطبقات التجارية 

                                                 
(1) B. Sundkler: Banlu Prophets in South Africa " 1961. 

(، وذلك نسبة إىل زبوف أو صهيوف وىو جبل يقـو عليو Zionistوكلمة زبونی ىی ترصبو لفظ ) 
 بيت اؼبقدس.       )اؼبًتجم(
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اعبديدة تقبل على ىذه الكنائس، كما أف زعماء تلك الكنائس خاصة ىم 
غالب من رجاؿ األعماؿ األذكياء. وىؤالء الرجاؿ ال يشعروف كما ُب ال

اعتاد العماؿ اؼبأجوروف، أهنم ُب حالة من اليأس بسبب النظاـ اغباضر، 
وىم يعتقدوف أف اإلفريقيُت يبكنهم ربسُت أحواؽبم أبنفسهم إذا قطعوا 
عبلقتهم ابألوربيُت بدرجة أفضل فبا لو استعانوا هبم، كما يفعل أتباع 

 اإلرساليات.
ولكن ىذه الكنائس ؽبا نظامها اػباص من التمسك ابلقدـ، كما 
يبدو من أف زعماءىا يتخذوف ألنفسهم مبوذجا من الدور التقليدي لرؤساء 

على  -الشعب، وأحياان يبدو ذلك ُب أهنم يقصروف عضوية الكنيسة 
أف   على قبائل خاصة، ويرى الدكتور سوندكلر -األقل من الناحية العملية 

كثَت من ىذه الكنائس ينشئها ُب الغالب رجاؿ كانوا يطمعوف ُب أف تكوف 
ؽبم رايسة إحدى كنائس اإلرسالية، ولكن آماؽبم خابت، ألف رجاؿ 

 اإلرساليات وبتفظوف دبراکز الرايسة لرجاؿ من البيض.
وهبب على الزعيم الديٍت الذي يريد أف وبتفظ دبركزه أف تكوف لو 

الشجاعة وحسن السياسة واغبكمة وأصالة الرأي،  صفات الزعامة، وىي
وأف يكوف على استعداد لبلستماع إىل اؼبستشارين، واؼبفروض فيو أيضا أف 
يكوف قادرة على اغبكم ُب القضااي اليت تعرض عليو، وىي الصفة الرئيسية 
اليت هبب أف يتصف هبا اغباكم اإلفريقي، وسيوجو إليو الناس مظاىر 

الذي اعتادوا أف يوجهوه إىل رؤسائهم، وُب العادة يعترب االحًتاـ الرظبي 
زعيم الكنيسة طائفتو الدينية كأهنا إىل حد ما مَتاثو اغبق، وىو ينتظر أف 
ىبلفو عليها ابنو، وىذه اػباصية األخَتة من الصفات اليت تشًتؾ فيها 
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 الكنائس األثيوبية والزيونية على السواء.

لشعب الكونغو ُب الواقع، إف مل يكن وكما أف كنيسة كيمباقبو تعطى 
ُب الشكل، دينا خاصا هبم، فإف الكنائس األثيوبية ُب جنوب إفريقية، كما 
ىو معروؼ، زبتار أعضاءىا ُب الغالب من قبيلة واحدة. ومثاؿ ذلك أف 

ٍب  (2)طائفة انفصلت عن اإلرسالية التابعة ؼبذىب النظاميُت اؼبثوديست 
( وقد انقسمت الطائفة فيما Tembuبو )أطلقت على نفسها كنيسة سب

بينها ألف مؤسس الكنيسة عند وفاتو أبدى رغبتو ُب أف ىبلفو رجل من 
قبيلة جايكا، وىي ليست القبيلة الغالبة، وقد رفض معظم أعضاء الطائفة 

 أف يتزعمهم أجنيب.

 -ويبدو أف الزعامة ُب اؼبناطق الريفية ُب جنوب إفريقية قد أخذت 
زبرج من أيدي الرؤساء الذين ال وبتفظوف  -طة الرظبية على عکس السل

اآلف دبركزىم إال بقدر ما ينجحوف ُب تنفيذ ما يلقى إليهم من تعليمات 
مصلحة الشئوف الوطنية. وتنتقل الزعامة إىل رؤساء الكنائس اؼبستقلة، 
وىذا ينطبق على كل من الكنائس الزيونية واألثيوبية. وقد كتب دکتور 

كنيسة زيونية، كانت من أكثر الكنائس شعبية، وىي كنيسة   سوندكلر عن
اؼبسيح األسود، إيسيا شيمي، وىذه الكنيسة اآلف ربت إشراؼ ابنو، 
ويقوؿ دكتور سنکلر: )االذباه الذي لو مغزی ليس زحف األنبياء كبو الدار 

 اؼبلكية )أي دار الرئيس( بقدر ما أف وبج الرؤساء إىل معبد النيب(. 

                                                 
مذىب اؼباثوديست ) أي النظامُت ( ىو مذىب أنشأه جوف ويزيل ُب القرف الثامن عشر وىو  (2)

 ) اؼبًتجم(  مذىب اشتهر بشدتو ُب تطبيق النظاـ اؼبسيحية    
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آخر لتأسيس الكنائس اؼبستقلة، وىو أف اإلفريقيُت  وىناؾ سبب
يرفضوف أف يقبلوا من اؼببشرين استنكارىم لعاداهتم اليت يروف ىم أنفسهم 
أهنا تستحق االحًتاـ، وخاصة ما يتعلق منها ابلزواج واعبنس. وليس ألي 
ابحث ُب اؼبؤسسات االجتماعية أف يفسر الفرؽ بُت القواعد اإلفريقية 

ؼبسيحية ُب ىذا الشأف، على أساس أف اإلفريقيُت أكثر أو أقل والقواعد ا
انغماسا ُب الشهوات،  ولكنهم كثَتا ما يعرضوف ؼبوضوع ربرًن اؼبسيحية 
عبميع العبلقات اعبنسية، اليت ال تقـو على الزوجة الواحدة، ُب ىذا 

 األسلوب سباما. 
حيث  من -ويعترب اؼببشروف الزواج بزوجة اثنية عمبل ال ىبتلف 

عن أي فعل من العبلقات اعبنسية احملرمة، ومن  -االستسبلـ لئلغراء 
السهل على بعض الناس أف يقولوا إف الذين أسسوا الكنائس اؼبستقلة  
كثَتا ما كانوا من اؼبعلمُت ُب اإلرساليات ٍب أوقفوا أو توقع عليهم عقاب 

ن آخر بسبب جريبة خلقية. ولكن هبب أال نستنتج من ذلك أف الذي
يقبلوف على ىذه الكنائس إمبا يقبلوف عليها ألهنم هبدوف فيها تساؿبا ُب 
األمور اعبنسية. وابلنسبة ألولئك القـو فإف االذباه الذي أيخذوف بو ىو 
أهنم يرفضوف النزوؿ عن أشياء ؽبا أنبية عندىم، حبيث إهنم ال يستطيعوف 

ف إىل العادات أف يصدقوا أف هللا حرمها عليهم. وُب الوقت نفسو ينظرو 
اليت وبتقرىا األوربيوف، على أهنا ُب الواقع جديرة ابالحًتاـ، ووبق لنا أف 
ننتظر اآلف، وقد أصبح لئلفريقيُت ُب الدوؿ اعبديدة شخصيتهم اؼبستقلة، 
وبق لنا أف ننتظر أف قبد عدد آخر من اؼبذاىب اؼبسيحية وىي تنمو حبيث 

 .تتسع لقبوؿ كثَت من التقاليد اإلفريقية
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وتسد الكنائس الصهيونية حاجة عند الشعب ىي أىم بكثَت، كما 
أهنا أكثر شيوعا من األماين السياسية ُب فًتة خاصة من الزمن، وىي 
اغباجة إىل اغبماية ضد مصائب تنزؿ ابإلنساف دوف أف يعرؼ ؽبا سبيا، 
ودوف أف يكوف لئلنساف ُب الواقع أي سيطرة عليها وخاصة اؼبرض، ومل 

تعاليم اؼبسيحية ىنا أف تقضي على شيء، وكل ما فعلتو أهنا تستطع ال
عجزت عن أف تضع مكاف العقائد اليت كاف يؤمن هبا صبهور الشعب، 
تفسَت اؼبصائب ىو ُب الواقع أكثر صعوبة بكثَت، وذلك أف اؼبصائب تنزؿ 
إبرادة هللا وأف على اإلنساف أف يقبلها إبيباف واستسبلـ. والدايانت 

 تسد الفراغ، وكل ما تفعلو أهنا ذبمع بُت االعتقاد ُب القوة الصهيونية ال
اإلؽبية وُب معجزات اؼبسيح ُب شفاء اؼبرضي وبُت األفكار القديبة عن 
 عبلج اؼبرضى عبلجا سحراي، وىو عبلج مل يفقد مطلقا ما كاف لو من قوة.

 الصشرة وكاظفو الصشر:

صة بكشف وما ىو قريب الشبو هبذه األفكار اغبركات اػبا
السحر،، وىي حرکات تظهر من وقت آلخر ُب أكباء إفريقية، ولكن يبدو 
أهنا حركات سريعة الزواؿ. وقد فسر كثَت من كتبوا ُب ىذا اؼبوضوع ظهور 
ىذه اغبركات بكثرة زائدة، أبهنا استجابة الضطراابت جديدة خلقها دخوؿ 

يقولوف إننا ال الغرب إىل ىذه القارة.. وقليل من الناس يشكوف ُب ذلك و 
نعرؼ ما كاف وبدث قبل أف تدخل اغبكومات القضاء على ما اعتربه طرقا 
من االحتياؿ، وقبل أف يوجو األنثروبولوجيوف اىتمامهم إىل أعماؿ السحر 
واالتصاؿ ابألرواح الشريرة. وُب بعض األحياف يبلحظ الناس ظهور 

اغبركات  عبادات جديدة، ويغفلوف عن اختفاء عبادات قديبة، وىذه
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تشًتؾ مع العبادات اليت تصل ابلعهد األلفي العدؿ والرخاء، ُب أف كبل 
منهما تبشر الناس حبل دائم ؼبشكبلهتم؛ وليس ذلك ُب أمر الظل 
السياسي، ولكنو ُب مشكلة الشر الذي أيٌب عن طريق أفعاؿ شريرة. 
تصدر عن أانس ال نعرفهم، وُب اغبركات اليت تشمل روديسيا الشمالية 
وزامبيا، ونيساالندر ماالواي، يقدموف لكشف السحر، وسائل تعلموىا من 
الثقافة األوربية، ومنها أمزجة ُب زجاجات ؽبا ؾبموعة من اػبواص، فهي 
تطهر نفوس السحرة النادمُت، وتدمر من يعود منهم إىل أعماؿ الشر، كما 

 أهنا ربمي األبرايء.
ي مشروع يبكن ضمانو وال يزاؿ االعتقاد سائدا أبف النجاح ُب أ

بوصفات من االختصاصيُت ُب السحر، ويسعى القـو ُب إفريقية اغبصوؿ 
على النجاح ُب مظاىر جديدة، ولكن اؼبرء ال يستطيع غالبا أف يعرؼ ما 
إذا كاف االختصاصيوف ُب السحر قد أصبحت ؽبم أساليب فنية جديدة، 

 أو أف عددىم ُب ازدايد.
ن طريق الربيد الربيطاين، وعنوانو ال ومنذ ثبلثُت سنة وصل خطاب ع

يزيد على الربوفسَت جلربت مری دکتور ُب اآلداب، وقد وصل اػبطاب 
إىل اؼبرسل إليو، وتبُت أف اػبطاب من غرب إفريقية ويشتمل على طلب 
وبعض أقراص علمية قوية ُب اللغة اإلقبليزية وُب الرايضيات، وقد لوحظ 

ف إىل وسائل سحرية لزايدة دخلهم، وأف أف سائقي التاكسي ُب غاان يلجئو 
سائقي اللوري أيضا يفعلوف ذلك غبمايتهم من اغبوادث. وُب ىذه األايـ 
قد يفقد الشخص وظيفتو بسبب اعتياده السكر، وىناؾ من ينسبوف 
السكر إىل فعل السحرة. وُب رأيي أف ىذه األشياء ىي ـبلفات اجتماعية 
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يست عبلمات على التغَت ُب عصر فيو عوامل ثقافية جديدة، ول
 االجتماعي.

ونستطيع أف نسد ىذه اغباجة اليت يشعر هبا الناس إىل ما يضمن ؽبم 
النجاة، ُب ظروؼ ال سلطاف اإلنساف عليها، بغَت أف نقيم كنائس جديدة. 
فهناؾ أانس ذاعت شهرهتم ُب اإلدالء ابلنصيحة، بينما يكوف مفروضا 

لوحظ ما يقـو بو أمثاؿ أولئك الناس فيهم أهنم ربت سيطرة األرواح، وقد 
وُب . (0)وسنغافورة (2)من نشاط ابلتفصيل ُب أقطار متباعدة مثل غاان 

ىاتُت اغبالتُت يرى كل من الباحثُت أف العبادات اليت وصفها تعترب ازدىارا 
نشأ استجابة ألحواؿ جديدة، وأنو نوع من التوسل إىل األرواح ما كاف 

ى، ولكنو مل تكن لو أنبية كبَتة ُب اجملموعة اؼبعقدة الناس يبارسونو فيما مض
من التعاليم السحرية الدينية، وىذه اؼبعتقدات تعترب ُب سنغافورة جزءا من 
الداينة الصينية، وىي اعبزء الذي يبكن أبقرب الوسائل إبقاؤه حيا ُب 

 الظروؼ اؼبتغَتة ُب سنغافورة.
ائص الصُت الريفية، ومن ىذه التغَتات اليت تباعد بينهم وبُت خص

أف الشعائر الدينية مل تعد ُب سنغافورة ذبذب إليها ؾبموعة من الناس ؽبم 
وحدة ؿبددة دائمة، ومل يتخل الصينيوف ُب سنغافورة عن احًتاـ أجدادىم، 
ولكن عبادة األجداد مل تعد كما كانت فيما مضى الرابط الذي هبمع 

مثل ىذه السبلالت ال وجود السبللة، اليت تتكوف من عدة أجياؿ، بل إف 
ؽبا اليـو ُب سنغافورة، ويؤدي رب األسرة ُب بيتو اػباص شعائر العبادة إىل 

                                                 
(1) M. J. Field: « Search for Security , 1960. 
(2) Chinese Spirit Medium Cults " 1956.. (2) A. J. A. Elliot: 
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أجداده األقربُت، وكلما مرت أجياؿ، فإف األجداد الذين أبعدىم الزمن 
وبتفل الناس بذكراىم بوضع ألواح ؽبم ُب اؼبعبد العاـ، وقد تكوف ىذه 

كثَتة اليت يؤسسها اؼبهاجروف الصينيوف اؼبعابد ملکا إلحدى اعبمعيات ال
ُب سنغافورة، وليس ؽبا ارتباط خاص جبماعة من صباعات القرابة. وهبذه 
الطريقة نفسها تقاـ معابد اآلؽبة خاصة، ولكنها مل تعد ذبمع السكاف من 
بقعة واحدة، ويعبد الناس ُب ىذه األايـ اإللو الذي تنتمي إليو صبعيتهم، 

لذي ىبتارونو ألنفسهم. وتقـو اعبمعيات بتكاليف وقد يعبدوف اإللو ا
صيانة اؼبعابد اليت زبصها وتوفر ؽبا األاثث، ولكن كثَتة من معابد سنغافورة 
يقيمها أفراد يدعوف أهنم بذلك يقصدوف اؼبصلحة العامة للشعب، على 
أهنم يكسبوف كثَتا من النذور اليت يقدمها من وبضروف للعبادة، وذلك إذا 

 بد مكانة شعبية كبَتة. أصبح للمع
ومن بُت اؼبعابد اليت يرعاىا أفراد، نوع يكثر عدده بوجو خاص وىو 
عبارة عن معابد تقاـ من أجل األرواح اليت تديل إىل من يعبدوهنا بنصائح 

قدروا  1852عن طريق كبلـ ينطق بو وسطاء ُب حالة غيبوبة. وُب سنة 
تقدـ  -ا يعتقدوف كم  -، وفيها 15۰و  1۰۰عدد ىذه اؼبعابد بُت 

األرواح إىل من يعبدوهنا نصائح من ـبتلف األنواع، وفيها تباع أشياء 
مسحورة تستعمل ُب أغراض عامة، وكما ُب صبيع اجملتمعات، اليت ال يعرؼ 
فيها شيء كثَت عن الطب، يستشَت الناس الوسطاء ُب أغلب اغباالت عن 

ع اؼبشاكل مثل اؼبرض، ولكنهم قد يعرضوف على األرواح صبيع أنوا 
اػببلفات العائلية واػبوؼ من حكم قضائي ُب هتمة جنائية، وكذلك ُب 
أمور اغبظ، وذلك ألف الصينيُت يعتقدوف ُب اغبظ على اعتبار أنو شيء 
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غَت شخصي وليس لو دوافع خاصة، كما يعتقدوف ُب نشاط األرواح 
ف الشريرة واألشباح الغاضبة، وهبب على الوسط أو أي منجم أف يكو 

قادرة على تفسَت مواقع الكواكب والنجـو )اؽبوروسكوب عند اؼبنجمُت( 
ويدؿ الناس على ما يكوف من تغيَت ُب حظهم وعن األايـ الصاغبة للبدء 

 ُب مشروعاهتم.
وقد ازدىرت عقيدة وساطة األرواح ُب مدف الصُت ُب القرف التاسع 

 سنغافورة شيئا عشر، ومل تكن اإلجراءات اؼبتصلة ابلعبادات اؼبنتشرة ُب
غريبا، ابلنسبة لؤلفكار الراسخة عند الصينيُت، ومثل ذلك ما تقدمو تلك 
العبادات، من تعليل للمصائب وأساليب التقائها. وقد فسر بعضهم 
الكثرة البالغة من ىذه العبادات ُب سنغافورة أبف ىذا االذباه كاف فعبل 

صل إىل القرى اليت حىت ذلك الوقت، أكثر ما يكوف اتصاال ابلشعب للتو 
ال يصل إليها البشر، بُت ذلك القسم من اجملتمع الصيٍت الذي جاء منو 
معظم اؼبهاجرين.. ىذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت االضطراابت 
والتقلبات كثَتة جدا ُب اغبياة اعبديدة ُب سنغافورة، إىل حد أهنم أصبحوا 

 ُب أشد اغباجة إىل معونة من عامل الغيب.

ت الدكتورة مارجريت فيلد، االختصاصية ُب األمراض وقد قض
العقلية مدة سنتُت، كانت فيهما ذبمع مبلحظاهتا عن استشارة وسطاء 
األرواح ُب أشانيت، وقد توصلت بنفسها إىل أف كثرة ىذه اؼبعابد ُب إقليم 
غاان الذي يزرع فيو الكاكاو إمبا ىو أثر من آاثر االضطراابت االقتصادية 

ها ىذا اؼبورد اؼبايل اؼبتقلب. وكما كانت اغباؿ ُب سنغافورة كاف اليت يسبب
االعتقاد ُب األرواح اليت تسيطر على أانس من البشر، وتنطق عن طريق 
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 أفواىهم، جزءا من الداينة التقليدية ىناؾ. 

وكما ُب سنغافورة تزدىر ىذه اؼبعابد حينما تكوف اؼبظاىر األخرى 
عبَت الدكتورة فيلد، خامدة. وأيضا كما ُب للداينة التقليدية، على حد ت

سنغافورة تنشأ، اؼبعابد اعبديدة كمشاريع يقـو هبا ؾبهود فردي، وال يكاد 
يكوف من اؼبمكن أف قبئ بتعليل يتفق سباما ُب اغبالتُت: ألننا ُب غاان ال 
نتكلم عن قسم من ؾبتمع أشانيت انفصل عن بقية اجملتمع، بل هبب علينا 

لتعليل ُب اكبطاط الشعائر الدينية، اليت كاف الرؤساء أف نبحث عن ا
مسئولُت عنها، وذلك ألف اؼبسيحية أصبحت الدين الذي اعتنقو كل من 

 يعرؼ القراءة. 

ويظهر أف معابد أشانيت تكوف ُب العادة ربت إشراؼ أقارب 
الوسيط، وىناؾ كما ُب سنغافورة يعتقدوف أف الروح ردبا زبتار شخصا معينا 

طق بلسانو، ويستدؿ على ىذا االختيار أبف الروح ربل ُب جسم لكي تن
الشخص، ولكن ىذا ال يعطيو: القوة مباشرة لكي ينطق بلساف الروح، بل 
إف األمر وبتاج إىل فًتة من التمرين، ربت إشراؼ ـبتص معًتؼ بو، 
واػبطوة األوىل اليت يقـو هبا من يبارس ىذا التدريب أف يعرؼ شخصية 

سكنت ُب جسم الوسيط اعبديد، وأف يعرؼ اظبها. وُب العادة الروح اليت 
ال تكوف تلك الروح قد سكنت وسيطا آخر من قبل وعليو أف ينزؿ من 
اعبو أشياء ؽبا اتصاؿ ابلروح لكي يضعها ُب اؼبعبد، وىناؾ احتفاؿ ديٍت ال 
بد منو وىو وبتاج إىل قدر كبَت من اؼباؿ، وىو مبلغ يعدو كونو رأس ماؿ 

 للعبادة اعبديدة.  مبدئي
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 ، وقد هبد الوسيط اعبديد وأسرتو مشقة كبَتة ُب صبع اؼباؿ البلـز
ولكن اؼبعبد إذا قبح ينتظر منو أف يسد صبيع تكاليفو، وإنو من تشويو 
اغبقائق أف نقوؿ إف الذين يقيموف مع داين أشانيت من أجل العبادة 

ار ماؽبم. ومع ذلك اعبديدة، إمبا يقصدوف من ذلك أف هبدوا وسيلة الستثم
ُب سنغافورة كما ُب أشانيت، ال شك ُب أف األغراض اؼبختلفة من العقيدة 
الدينية اػبالصة، والرغبة ُب خدمة بٍت الوطن، والسعي ُب الكسب اؼبادي 
تعتمل ُب نفوس القائمُت بتنظيم أي معبد أو ضريح، وال شك أيضا ُب أف 

من اؼبمكن أف الباحثُت الدوافع اؼبختلفة قد سبتزج بعضها ببعض، و 
 اؼبختلفُت هبدوف أف مظاىر ـبتلفة تثَت اىتمامهم. 

ومن ذلك أف اؼبسًت إليوت يرى أف ىذه العبادات ُب سنغافورة ما 
ىي إال مباذج من االستغبلؿ التجاري لعقلية الشعب الذي يصدؽ كل ما 

ُت مزارات يقاؿ لو، أما الدكتورة فيلد فإهنا تعقد موازنة بُت معابد أشانيت وب
وقد سجلت الدكتورة فيلد إجاابت ألكثر  (2)الورد وىی موازنة ُب ؿبلها 

شخصا سألتهم عن األسباب اليت تدعوىم إىل زايرة اؼبعبد  15۰۰من 
شخص منهم  522الذي يقع قريبا من مسكنها ُب أشانيت. وقد جاء كبو 

 للشكر على منافع حصلوا عليها، ومنهم تسعة عشر جاءوا للشكر على
وفاة عدوىم، وأكرب ؾبموعة مفردة جاءت تطلب اؼبعونة، وأكثرىم يشكوف 
سوء حظهم أو كما قالوا: "عدـ قباحهم"، وبعضهم أحضر زوجاتو وأطفالو 
ليضعهم ربت رعاية األرواح، وبعضهم يطلب اغبماية من أخطار ؿبددة، 

                                                 
( مدينة مشهورة ُب جنوب فرنسا عند سفح جباؿ الربانس وتشتهر أبف اؼبرضى Lourdesلورد ) (2)

 يذىبوف إليها طلبا للشفاء من أمراضهم. )اؼبًتجم(
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وبعضهم كاف ُب حاجة ماسة إىل اؼباؿ الغرض عاجل. وقد جاء عدد قليل 
هم ألف أوالدىم ال ينجحوف ُب اؼبدرسة، أو يرفضوف الذىاب إليها، من

وكثَت منهم يشكوف أمراضا متنوعة، ومنهم من يشكوف العنة أو العقم أو 
 اإلجهاض أو وفاة عدد كبَت من األطفاؿ.

وقد زارت الدكتورة فيلد تسعة وعشرين معبدا منها طبسة عشر 
أقيمت أثناء السنتُت اللتُت مضى عليها أقل من عشر سنوات، وستة منها 

قضتهما ىناؾ. ويقوؿ الذين يشكوف ُب ازدايد عدد اؼبعابد ُب الظروؼ 
العصيبة إننا ال نعرؼ عدد اؼبعابد اليت أغلقت ُب نفس اؼبدة، ولكن حىت 
إذا كنا ال نريد أف نقبل ما ىو ابلتأكيد شيء معقوؿ، وىو أف الناس الذين 

لما ازدادت اؼبشاكل اليت تقلق ابؽبم، يستشَتوف اؼبنجمُت يزيد عددىم ك
فيمكننا مع ذلك أف نقوؿ إف ىذه األمور البد أف تزدىر إذا مل يكن عند 
الناس شيء غَتىا يسد حاجة يشعر اعبميع هبا، وىي اغباجة إىل شيء 
يعتمد عليو اؼبرء ُب عبلج اؼبشاكل اليت ال قبل لو هبا، واليت ال ينفع ُب 

 ارد خاصة.حلها ما يكوف لديو من مو 
والواقع أهنا ليست مسألة ذات مغزى کبَت، ما إذا كاف قد ازداد 
عدد الناس الذين يستشَتوف أولئك الذين يبارسوف السحر، أو إذا كاف قد 
ازداد عدد الذين يظنوف أهنم ضحية السحرة والدجالُت، كلما اتسع ؾباؿ 

ع اتساع ىذه اػبربات أماـ القـو الذين يعيشوف ُب اجملتمعات الصغَتة. وم
اػبربات يزداد عدد اؼبصادر اليت زبشى أف ذبلب للناس االضطراب 
النفسي، وتقـو ُب ىذه األايـ معابد جديدة ؼبواجهة الزايدة ُب الطلب كما 
تظهر عقائد جديدة تعطي ـبرجا من النكبات اليت مل تكن الدايانت القديبة 
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ُب ىذه األايـ، إال لتستطيع ؽبا عبلجا، ولكن ليس لنا أف نفسر ما وبدث 
إذا كاف ذلك تفسَتا ؿبدودة جدا، على أنو تدمَت النظاـ دينی معُت، عجز 

 نظاـ دينی آخر عن أف وبل ؿبلو بطريقة فعالة. 
وقد نتج عن اعتناؽ اإلفريقيُت للداينة اؼبسيحية أف الناس ىجروا  

بطة كثَتا من الشعائر العامة، وُب بعض األماكن نسي الناس األساطَت اؼبرت
بتلك الشعائر، ولكن مل تذىب تلك اؼبعتقدات اليت ال يستغٌت عنها 
الشعب واليت تفسر اؼبرض واؼبصائب األخرى تفسَتا يعطي للناس قوة 
لتحملها، بل إف ىذه اؼبعتقدات ال تزاؿ ابقية، كما ال يزاؿ الرجاؿ الذين 

ما يشرفوف على تلك اؼبعتقدات، وأف ما حدث ُب سنغافورة يقابل سباما 
حدث ُب إفريقية، ولكن مل تكن التعاليم اؼبسيحية ىناؾ ىي اليت دعت 

 الداينة الصينية إىل ترؾ اؼبظاىر الدينية اليت ىي أقل اتصاال ابلسحر.
وقد حاوؿ اغبكاـ االستعماريوف أف أيخذوا اؼبنجمُت ابلشدة، على 

ة اعتبار أف عملهم من قبيل النصب واالحتياؿ، ولكن ذلك مل يزعزع عقيد
الناس ُب مقدرهتم، ولو أف أولئك اغبكاـ قبحوا ُب بعض األحياف ُب 
القضاء على عبادات خاصة، وقد انلت بعض حركات كشف السحر، 
قباحا ُب روديسيا الشمالية "زامبيا" ُب فًتة ما بُت اغبربُت العاؼبيتُت، ولكن 
تلك اغبركات قضي عليها عندما قبض على اؼبسئوؿ عنها وقدـ إىل 

 كمة. احملا 

وقد حاوؿ اغبكاـ اؼبستعمروف أيضا معاعبة أمر االعتقاد ُب السحر، 
وذلك أبف حرموا على احملاكم الوطنية أف تعاقب شخصا ألمر ينضح أنو ال 
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يبكن أف يكوف قد عملو، وليس من السهل أف نقوؿ ماذا يستطيع رجاؿ 
ا أساس العدؿ عندىم ُب صبيع مظاىره، أف الربيء هبب أال يعاقب، ماذ

يستطيعوف أف يفعلوا غَت ذلك، ولكنها سياسة مل يفهمها أحد مطلقا، وإذا 
صح أف اغبركات اليت ترمي إىل القضاء على السحرة قد اتسعت ُب عهد 
اغبكم االستعماري أكثر منها ُب أي وقت مضى، فإنو وبق لنا أف نقوؿ 

هنم قد أيضا إف ما ساعد على عدـ فهم السياسة اؼبذكورة أف الناس أحسوا أب
 حرموا وسيلة معًتؼ هبا للدفاع عن أنفسهم.

ومن اػبطأ أف نظن أف االعتقاد ُب السحر وما ىو إال خرافة، وأهنا ال بد 
أف تذىب ابنتشار التعليم، وفبا ال شك فيو أف الفكرة القديبة عن السحرة أبهنا  
کائنات من نوع خاص جبلت نفوسها على أعماؿ الفسق، وؽبا قدرة على 

على اغبدود اؼبادية، ىذه الفكرة سيأٌب وقت تزوؿ فيو شيئا فشيئا،  التغلب
ولكن ذلك النوع من التعليل الذي يعرب عنو ُب اؼبعتقدات السخرية، يبدو أنو 
أمر ال يستطيع أف يستغٍت عنو سباما إال قليل من البشر، وقد ذىبت األايـ اليت  

زء من نظاـ يفسر كاف الناس فيها يعتقدوف ُب السحر على اعتبار أنو ج
اؼبصائب على أهنا نتيجة مباشرة للخروج على مبادئ األخبلؽ، وذلك ُب 
 األقطار اليت قبل الناس فيها عامة التفسَتات العلمية ما هبري ُب العامل الطبيعي. 

ولكن تفسَتان الظروؼ غَت اؼبرغوبة تفسَتا يضع اللـو كلو على عاتق 
ولية ُب إهباد حل للمشاكل اليت أعداء خياليُت، وىبفف عنا عبء اؼبسئ

تعًتضنا، مثل ىذا التفسَت وبتمل أف يبقى ماداـ اإلنساف يعيش على سطح 
ىذه األرض، فاؼبهيج الشيوعي الذي لواله ؼبا كانت ىناؾ شعوب ؿبكومة تشعر 
بعدـ الرضا، واالستعماريوف القدامى واالستعماريوف اعبدد الذين يتعمدوف إبقاء 

م، أو الذي كاف ىبضع ؽبم فيما مضى ُب فقر، والنقاد الشعب الذي ىبضع ؽب
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الذين ال يعجبهم اؼبمثلُت أو الفنانُت وبدافع من الغَتة، واؼبمتحنوف الذين 
يسقطوف الطلبة من أجل آرائهم السياسية أو أصوؽبم العنصرية، أولئك ىم 

 سحرة العصر اغباضر.
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 الفصل الصابع

 التليولودي األىجروبولوديا االدتناعية والتػري

تفسَتات  -تفسَتات لرد الفعل من التكنولوجيا الغربية 
 -دراسات ُب االنتقاؿ الثقاُب  -سيكولوجية وثقافية 

 -تفسَتات اجتماعية  -تفسَتات ُب حدود نظرية التعلم 
دراسة ُب العبلقات االجتماعية  -مالينوفسکی والوظيفية

جي غَت اتريخ تكنولو  -نظرية ال يبكن أف تفسر التغَت 
حديث عن عملية  -نظرايت دورکهاًن وفيرب  -متصل 
 ىل ينبغي لنا أف نضع قوانُت؟ -التغَت 

إف ىذا التحليل اآلاثر اليت تنجم عن دخوؿ اجملتمعات الصغَتة إىل 
عامل التكنولوجيا الغربية قد أدى إىل نوع من األسئلة اليت يسأؽبا 

تلك األسئلة من نوع األنثروبولوجي االجتماعي، وقد جاء الرد على 
اؼبعلومات اليت صبعها األنثروبولوجيوف االجتماعيوف. وىذه األسئلة زبتلف 
إىل حد ما عن تلك اليت يسأؽبا عادة الرجل العادي، عندما يفكر ُب 
اجملتمعات اؼبتغَتة ُب العامل اؼبتخلف، وىي أيضا زبتلف عن تلك اليت قد 

 سأؽبا قببل بعض األنثروبولوجيُت.
 ات شيلولودية:تفصري

يبحث الرجل العادي عادة عن تفسَت السلوؾ ُب حدود علم 
النفس، ونستطيع أف ندرؾ السبب ُب ذلك؛ ففي اتصالنا اليومي 



 305 

أبصدقائنا وأقاربنا الذين يشًتكوف معنا ُب القيم ومستوى السلوؾ، هنتم 
خبصائصهم الفردية: ما نوع األشياء اليت يعتمل أف تغيظ فبلان، وما 

لوب الذي تتبعو مع فبلف لكي تقنعو ابلتعاوف معك؟ وبعض من ىم األس
عقوؿ ابحثة يسألوف: كيف أصبح فبلف ىكذا سريع الغضب؟ وكيف 
أصبحت فبلنة فتاة وديعة إىل ىذا اغبد؟ ُب حُت أف والديها على عكس 
ذلك؟ وىناؾ ؾبموعة من الكتب ذبيب على ىذه األسئلة، وىبص قسم 

اعية بنفس الطريقة اليت يشرح هبا السلوؾ منها بشرح القيم االجتم
الفردي، ومثل ىذا التفسَت يقبلو الناس عامة، ألنو وإف كاف أكثر ميبل إىل 

 التفسَت العلمي إال أنو يتمشى مع التفسَت الشعيب ُب نفس االذباه.

وعندما يكوف األمر متعلقا أبفراد من أمتنا، ومن طبقتنا االجتماعية 
م يكونوف صبيعا ـبتلفُت وأهنم يستجيبوف استجاابت خاصة، فإان نسلم أبهن

ـبتلفة للمواقف اؼبتشاهبة، وىذا أمر سهل، ألف نظران ُب ىذه اغبالة ال 
يتعدى دائرة أولئك الناس الذين يشًتكوف معنا ُب نفس الفروض العامة 
بشأف الطريق الصحيح السلوؾ. ولكن عندما لبرج عن ىذه الدائرة، قبد 

ال يشًتؾ معنا فيها اآلخروف ُب نفس القروض، وىذا  أنفسنا ُب أوضاع
إىل أف نقوؿ أبف ىناؾ شيئا ما من اػبطأ ُب  -کرد فعل طبيعي   -يدفعنا 

 القـو الذين ىبتلفوف عنا ُب حكمهم على األوضاع سباـ االختبلؼ. 
وىذا الشيء، يتصوره عامة الناس صفة خلقية أو نقصا ُب الذكاء، 

ائج مثل ىذه األوضاع، أسرعنا ُب اغبكم ضد وكلما زاد اىتمامنا بنت
اآلخرين. فمثبل إذا قامت حركة نقابية تطالب بتحديد ساعات العمل ُب 
األسبوع، قامت الطبقة اؼبتوسطة تندد بكسل العماؿ، وإذا رفضت 



 302 

األمهات اإلفريقيات إرساؿ أطفاؽبن إىل اؼبستشفى، فإف اؼببشرين واألطباء 
الغباء حبيث ال يفهموف التعليمات الصحية اليت يقولوف أبف اإلفريقيُت من 

 تعطى ؽبم، أو أهنم من األاننية حبيث ال يعنيهم مصلحة أطفاؽبم.
وىذا النوع من اؼبنطق يبكن أف كبولو إىل نظرايت تفسر هبا صبيع 
العادات االجتماعية على أهنا جزء من اػبلق الوطٍت، وعلى ىذا الفرض 

فسها تلقي الكئوس وراء كتفها عندما نستطيع أف نقوؿ إف الناس من ن
، ألف ىناؾ صفة خلقية  تشرب ألبااب خاصة، أو أهنا سبتنع عن أكل اللحـو

 خاصة ُب كل فرد منهم، ذبعلو يقدـ على ىذا العمل. 
وبينما ىناؾ اعتقاد شائع بُت الناس أبف ىذه الصفات وراثية، إال أف 

تغرس ُب األطفاؿ عن ىناؾ نظرية أنثروبولوجية تقوؿ أبف ىذه الصفات 
طريق اؼبعاملة، وُب اغبق زبتلف معاملة األطفاؿ من أمة إىل أخرى. 
واؼبوقف الذي يتخذه اؼبؤلف ُب ىذا الكتاب ىو أف تدريب األطفاؿ ُب 
السنوات األوىل من حياهتم ليس كافيا ألف يفسر صبيع مظاىر سلوكهم 

ليت هبد األطفاؿ عندما يكربوف، وأنو ال يبدأ ُب تفسَت قواعد السلوؾ ا
أنفسهم مقيدين هبا إال بعد أف يكونوا قد انتقلوا من عامل الطفولة إىل عامل 

 الرشد. 
وإذا كنا نريد أف ندرس التغَتات االجتماعية فيجب علينا أف هنتم 
بطبيعة ىذه القواعد: ؼباذا وبافظ أانس عليها، بينما أانس آخروف ىبرجوف 

 سواء ُب اىتمامهم بنوع التغَت الذي عليها؟ وليس صبيع األنثروبولوجيُت
هبري ُب العامل اؼبعاصر.. وىناؾ مواضيع أخرى وبق لنا البحث فيها، 
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ولكننا صبيعا هنتم بطبيعة اجملتمع، وىذا ىو موضوع حبثنا. ومع ذلك فإننا 
ُب ىذه اؼبرحلة توصل إىل تقسيم من التقسيمات الكبَتة بُت 

أولئك الذين يظنوف أف ما يدرسونو  األنثروبولوجيُت، وذلك التقسيم بُت
 ىو ثقافة، وبُت من يظنوف أنو تکوين اجتماعی.

 تقصينات ثقافية:

من التقاليد القديبة احملًتمة أف الثقافة موضوع من مواضيع 
، وىو رجل إقبليزي (2)األنثروبولوجيا، وقد نشأ ىذا التقليد من عهد تيلر 
تو بوضع مؤلف ظباه ساح ُب ببلد اؼبكسيك، وقد أوحت إليو رحبل

مؤسس األنثروبولوجيا الربيطانية"، وأكسبو شهرة ال تقل عن ذلك ُب »
الوالايت اؼبتحدة، وذلك الكتاب، وىو عبارة عن ؾبلدين، يبحث ُب 
الثقافة البدائية، وقد قدـ لو بتعريف للثقافة على أهنا ذلك اجملموع اؼبعقد 

والعرؼ، وغَت ذلك من  الذي يشمل اؼبعرفة، والعقيدة والفن، واألخبلؽ
القدرات والعادات، اليت يكتسبها اإلنساف بوصفو عضوا ُب اجملتمع، وىو 
تعريف يعترب اإلنساف كائنا اجتماعيا يتشكل ابغبياة على اتصاؿ مع غَته 
من الناس، ولكنو ال يشَت إىل أي مغزى، يبكن أف ينسب إىل عبلقات 

 اجتماعية معينة. 
موضوع مناسب لدراسة قوانُت التفكَت ٍب أضاؼ إىل ذلك أف ىذا )
                                                 

كاف أستاذا ُب جامعة ( 1811 -11۱1أنثروبولوجي بريطاين ) Sir E.B.Taylorتيلر  (2)
 Researchesin to The "أكسفورد، ولو دراسات ُب األساطَت والسحر، ومن أشهر كتبو 

Early History of Mankiud" « :ومنها: عن الثقافة البدائية «Primitive Culture سنة ،
 ًتجم()اؼب  1851وأعيد طبعو  1111
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والعمل عند البشر، وأف ذلك اجملموع اؼبعقد الذي أشار إليو تيلر )ُب 
تعريفو(، ىو ما ػبصو األنثروبولوجيوف اؼبتأخروف على أنو السلوؾ 
اؼبكتسب، ويعتربه عدد كبَت من األنثروبولوجيُت حىت اليـو موضوعا 

إىل تصور األنثروبولوجيا على أهنا لدراستهم، وقد دعا ذلك كثَتين منهم 
موضوع أقرب اتصاال بعلم النفس ودراسة العمليات العقلية، منو بعلم 
االجتماع ودراسة العمليات االجتماعية، وقد أدى االىتماـ اؼبسلط على 
السلوؾ اؼبكتسب إىل االىتماـ بعملية االكتساب نفسها، وىناؾ نظرايت 

ىذا اؼبوضوع ُب حدود عملية  ـبتلفة عن التغَت االجتماعي تبحث
االكتساب، وقد أدى ذلك أيضا إىل االىتماـ بتلك الدراسات 
السيكولوجية اليت تعٌت حبث ما تقدمو الطفولة إىل شخصية البالغ من 
خربات، ومن ىذه الدراسات نشأ تقسيم الثقافة إىل )متنافسة( و)متعاونة(،  

ػبصائص ابؼبعاملة اليت كما نشأت احملاوالت اليت ترمي إىل تفسَت ىذه ا
 بناىا األطفاؿ. 

على أف بتلر مل يقصر تعريفو للثقافة على التفكَت والسلوؾ، بل 
أضاؼ إىل کشف العناصر الثقافية اؼبصنوعات اليدوية، وهبذا قضى على 
أتباعو أف يعاعبوا ُب قسم واحد أنواعا من الظواىر اليت ال يبكن للمنطق 

ا، وذلك على الرغم من أف تعريفو للثقافة  مهما اتسع ؾبالو أف هبمع بينه
كاف فعبل من االتساع حبيث أدخل فيو أساليب صنع األدوات اليت وبتاج 
إليها اإلنساف. ونظرا ألنو أضاؼ أيضا األشياء اؼبصنوعة نفسها فقد تضئ 
على أجياؿ كاملة من رجاؿ األنثروبولوجيا أبف يضيفوا إىل قائمة عادات 

األواين والسبلؿ. والواقع أنو كاف ىناؾ زمن  الزواج قائمة أخرى عن



 320 

اعتربت فيو األواين والسبلؿ من أبرز األشياء ُب موضوع الثقافة، وقد 
أصبحت دبجموعة العناصر اؼبختلطة ُب ىذه القوائم تعرؼ ابسم اؼبميزات 

 الثقافية.
وُب القرف التاسع عشر اثر اعبدؿ حوؿ أمور ىي ُب جوىرىا 

جتماعي، ومل يكن ذلك اعبدؿ ـبتصا دبا وبدث ُب نظرايت عن التغَت اال
التغَت اؼبعاصر الذي هبري ربت أبصار الباحثُت، ولكنو كاف هبري حوؿ 
سؤاؿ يوجو إىل ـبتلف اجملتمعات: كيف أصبح اجملتمع على ما ىو عليو؟ 
وتلك اؼبشكلة اليت عرضها تيلر ُب كتابو "الثقافة البدائية" مقًتحا تشريح 

اصيلها وكانت رءوس اؼبواضيع اليت عرضها ىي األسلحة اغبضارة إىل تف
والفنوف اؼبتصلة ابؼبنسوجات واألساطَت واؼبراسيم واالحتفاالت، ويبكن 

ُب اذباه خاص،  -حسب اقًتاحو  -السَت ُب دراسة كل موضوع منها 
وإذا استثنينا موضوع األساطَت، فمن اؼبؤكد أف دراسة ىذه اؼبوضوعات 

تكوف فيو سجبل كافيا. ورغم ذلك فإف تيلر كغَته من  متيسرة ُب أي ؾبتمع
 الزمبلء اؼبعاصرين، ظن أف ىذه الدراسة هبب أف تشمل صبيع أكباء العامل. 

وفبا يبلحظ أف بعض رءوس اؼبواضيع ُب فنوف عملية، وأف موضوعا 
واحدة على األقل وىو اؼبراسيم واالحتفاالت يشَت إىل أوجو نشاط 

ص األدلة اػباصة ببعض األقواؿ اليت أتٌب جزافا عن اجملتمع، وفيما بعد ػب
تطور العبلقات بُت الزوجُت وبُت أىلهما، وىو مل يقًتح مطلقا أنو يرى فرقا 
بُت تطور الفنوف العملية وتطور اؼبؤسسات االجتماعية، وؽبذا فإنو مل يدع 
أف ىناؾ حاجة إىل اختبلؼ ُب أسلوب دراستهما، ولكن الواقع أنو هبب 

كوف ىناؾ اختبلؼ جوىري، فالفنوف العملية من األشياء اليت هبد أف ي
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اإلنساف ُب صنعها وذبريبها وربسينها، أما اؼبؤسسات فإنو يندر جدا أف 
وبدث التغَت فيها على ىذا األسلوب. وُب اعتقادي أف إدخاؿ الثقافة 

  إىل الرأي الذي -إىل حد كبَت  -اؼبادية إىل قائمة األحباث ىو الذي أدى 
كاف سائدا زمنا طويبل عن الثقافة أبهنا دبجموعة من اػبصائص، وابلطبع ال 
يبكن وضع الثقافة اؼبادية، على قدـ اؼبساواة مع عناصر السلوؾ، ألف 
الثقافة اؼبادية ليست من السلوؾ ُب شيء، وىذا ما ال شك فيو، ولكن ؼبا  

ذلك على ما كانت الثقافة اؼبادية أمكن تقسيمها إىل عناصر، فقد كانت ل
 يظهر أثره ُب دراسة األخبلؽ والعادات وما إليها.

وقد اكتسب اىتماـ الناس أبصوؿ األشياء ومراحل التقدـ ُب القرف 
التاسع عشر قوة دافعة ىائلة بسبب قباح داروين ُب دراستو ألصل 

قد  (2)قبد أف ىربرت سبنسر 118اإلنساف وتطوره. وإذا رجعنا إىل سنة.
ارنة بُت تطور اجملتمعات وتطور الكائنات العضوية. وقد توصل إىل وضع مق

عقد مقاببلت ابرعة عند كل مرحلة، ولكنو مل يسلم إال ابلقليل جدا من 
التفصيبلت بشأف العملية التارىبية اليت كاف يصفها، ومن جهة أخرى مل 

 يبتعد عن التاريخ اؼبسجل. 

إىل وضع  ولكن كاف ىناؾ کتاب آخروف، أكثر منو براعة، توصلوا
سلسلة كاملة من مراحل التطور ُب الزمن القدًن الذي ال يصل إليو العلم، 

                                                 
فيلسوؼ إقبليزی أتثر بنظرية التطور  Herbert Spencer،111۰- 18۰۱ىربرت سبنسر  (2)

لداروين، وكاف آلرائو أتثَت عظيم ُب الفلسفة وعلم النفس وعلم األخبلؽ وامتد أتثَته إىل 
أصوؿ علم االجتماع"، »ـبتلف أكباء العامل، وقد لقب بفيلسوؼ التطور، ومن مؤلفاتو كتاب 

 ية )اؼبًتجم(والًتب
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وتصوروا أهنم يستطيعوف تقليد علماء اغبياة الذين يبكنهم عادة تكوين 
اغبيواف الكامل من قطعة واحدة من العظاـ، والذين يقولوف إف صبيع 

عة، قد استوحوا اجملتمعات البشرية ال بد أهنا مرت بنفس اؼبراحل اؼبتاب
فكرهتم من اؼبراحل اؼبعًتؼ هبا ُب التطور البيولوجي، وضدىم ُب ذلك 
الرأي أولئك الذين وبتجوف بوجود وحدة روحية للبشر، وىي حجة ال 
تعتمد على اؼبميزات البيولوجية وما يرتبط هبا من ظواىر سيكولوجية 

ه من أفكار من موجودة ُب اجملتمع البشري كلو، وإمبا تعتمد على ما نشاىد
نوع واحد، وخاصة األفكار الدينية، اليت كانت متداولة ُب كثَت من أكباء 
العامل اؼبختلفة، ولكن كانت ىناؾ فئة تعارض ىذا الرأي، وتدعي أف موىبة 
اإلنكار اليت جذب اعتبارىا السبب ُب تقدـ اإلنساف من مرحلة إىل 

ؿ. وؽبذا فإف أخرى، ليست سواء عند صبيع البشر حباؿ من األحوا
اجملموعة اؼبعقدة من اػبصائص اليت نسميها اؼبدنية، ال بد أهنا ازدىرت ُب 
مراحل خاصة، امتاز فيها الناس بوجو خاص ابلقدرة على االبتكار، ومن 

 ىناؾ انتشرت عن طريق عملية )التسرب(.
ويبكن القوؿ أبف أصحاب نظرية التسرب، وأصحاب نظرية التطور 

لها حبيث يناقض كل منهما اآلخر، على أف األساليب ازبذوا حجتهم أبكم
الفنية فعبل زبًتع ولكن بينها يبكننا أف نفًتض أف أبسط ىذه األساليب 
يبكن أف ىبًتعو الناس مرات كثَتة ُب أماكن ـبتلفة، فكذلك من اؼبعقوؿ 
أف نقوؿ أبف تطورات جديدة ُب تلك األساليب يبكن أف يتعلمها بعض 

، و يبكننا أف نسجل ىذه العملية حسب األزمنة الناس عن جَتاهنم
التارىبية، ولكن اؼبؤسسات االجتماعية ال زبًتع، وال نستطيع أف نعرؼ  
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كيف بدأ ظهورىا، وإذ أتملنا فيها عن قرب، نستطيع أف نرى شيئا من 
التفاعل الدقيق بُت الضغط االجتماعي واالختيار الفردي، وىذا التفاعل 

ؤسسات وغَتىا، والواقع أف الكتاب الذين كانوا ىو الذي يبقي تلك اؼب
أكثر من غَتىم اىتماما بتطور اؼبؤسسات االجتماعية، مل يقولوا ابخًتاع 
مؤسسات جديدة يفسروف هبا تقدـ اإلنساف من مرحلة من اؼبراحل اليت 

إف قسما  -على سبيل اعبدؿ  -يفرضوهنا إىل مرحلة أخرى، ولكنهم قالوا 
الضيق حبالتو الراىنة جدا جعلو يطلب تغيَتىا، وقد قاؿ من اجملتمع بلغ بو 

مورجاف )إف الرجاؿ ُب ؾبتمع األمهات ردبا اثروا ضد نظاـ سبللة 
األمهات( وقاؿ ماؾ ليناف: )إف النساء البد أهنن وجدف أف الفوضى 

 اعبنسية شيء ينفر منو إحساسهن الديٍت(.
ألساليب الفنية، ولو أف أنصار مبدأ التسرب اقتصروا على انتشار ا

وأصحاب نظرية التطور على مبو اؼبؤسسات االجتماعية ألمكن للمرء أف 
يعترب الفرؽ بينهما اغبلقة األوىل ُب االنقساـ اغبايل بُت الباحثُت ُب الثقافة 
والباحثُت ُب التكوين االجتماعي، ولكن بدال من ذلك اذبهت كلتا 

ؤسسات االجتماعية ُب وقت اؼبدرستُت إىل معاعبة األساليب الفنية واؼب
واحد، ولو أف أنصار التطور ركزوا فعبل اىتمامهم على اؼبؤسسات 

 االجتماعية.
لقد فقدت نظرايت التطور ُب القرف التاسع عشر، وىي نظرايت 
قامت كلها على التخمُت، وعلى فرض أف ثقافة الطبقة الوسطى من 

ؼبستمر، فقدت األقبلوسكسوف ىي الغاية القصوى ُب عملية التحسُت ا
تلك النظرايت ما كانت تتمتع بو من ثقة، وذلك عندما أدرؾ 
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األنثروبولوجيوف أف مثل تلك النظرايت هبب أف تقـو على أساس من 
 األدلة، وأف عليهم أف يتجنبوا الفروض السهلة بشأف تفوؽ قيمهم ذاهتا.

وقد أدى ىذا إىل ترؾ اؼبيداف للعلماء الذين يشتغلوف بتحليل 
ات إىل عناصرىا، وقد تصوروا تلك العناصر ُب بعض األحياف، وكأمبا الثقاف

ليس بينها إال عبلقة طارئة، وكانوا يصفوف الثقافة وكأهنا قطعة من 
الفسيفساء أو ؾبموعة من الرقع صفت بعضها إىل بعض، أو أهنا جراب 
اغباوي، وقد كتب أحد الناقدين عن ىذا االذباه الذي يستنكره، معربا عن 

ة عناصر ثقافية قد ألقيت عفوا، بعضها فوؽ بعض، كأمبا ىي أكواـ فكر 
 من الدريس.

 (Acculturation Studiesدراشات يف )االىتقال الجقايف( ) 

ال يزاؿ ىذا االذباه ُب الثقافة ىو األسلوب الذي يتخذه عدد كبَت 
 من الباحثُت ُب التغَت اؼبعاصر ُب اجملتمعات الصغَتة، وقد وضعوا دبجموعة

من اؼبصطلحات الفنية تدور كلها حوؿ كلمة الثقافة، وذلك من أجل 
أولئك الباحثُت وىم ابلطبع ال يسعوف إىل تتبع اؼبنابع األصلية اليت تنبع 
منها أحدث العناصر اليت دخلت إىل اجملتمعات الصغَتة ألننا نعرؼ ىذه 

الباحثوف  اؼبنابع. ولكن األسئلة اليت يسألوهنا زبتلف عن تلك اليت يسأؽبا
 ُب التكوين االجتماعی.

وقد اذبهت دراسات االنتقاؿ الثقاُب، إىل تقرير أعماؿ من نوعُت: 
أحدنبا يعٍت ما يكوف الثقافات ـبتلفة أو ؼبظاىر ـبتلفة من الثقافة، من 
استعداد نسيب للتغَت ربت أتثَت االتصاؿ الثقاُب، أما النوع اآلخر فيعٍت 
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يع هبا اجملتمعات الصغَتة أف توفق بُت حياهتا ابلسهولة النسبية اليت تستط
 وبُت الطلبات اليت توجو إليها ُب ىذه األايـ من اجملتمعات الكبَتة. 

ومن األلفاظ اليت تستعمل ُب وصف ىذه العمليات قوؽبم: إف 
اؼبميزات الثقافية مستعارة، وىي كلمة قد تكوف مستمدة من تشبيو لغوى 

اؼبميزات مرفوضة، أو أهنا معدلة دبعرفة الستعارة الكلمة، أي أف ىذه 
الثقافة اليت استعارهتا، ولو أنو يبدو لبعض الكتاب أنو من اؼبهم أف يكوف 
أتثَت الثقافة متبادال عندما تصل ثقافتاف إحدانبا ابألخرى، ولكنو ثبت أنو 

 من الصعب عادة أف نقبل ىذا الرأي للدراسة..
 األوريب، وأحياان األزايء وعندما يعًتؼ الناس أبف الطراز الفٍت 

األوربية، قد أتثرت دبؤثرات من خارج أوراب، وعندما يقولوف إف بعض رابت 
البيوت البلٌب يعشن ُب اػبارج، يقتبسن وصفة أو وصفتُت، وعندما قبد أف 
ُب معظم اؼبدف الكبَتة مطاعم تقدـ أنواعا غريبة من األطعمة، وعندما 

ء يصدقوف أحياان اؼبعتقدات السحرية، اليت يتبُت أف بعض األوربيُت البسطا
ال يبكن أف تقبلها الكنيسة اؼبسيحية، عند ذلك تتجمع لدينا قائمة كاملة 
إىل حد كبَت من االستعارات الثقافية عند الغرب، ومن جهة أخرى إف 
تسرب األساليب الفنية الغربية ىو عملية جدية، ولو أهنا كانت ُب أوؿ 

لقاىرة، إال أهنا أصبحت اليـو من األشياء اليت األمر مدفوعة ابلقوة ا
يطلبها طلبة حقيقة العامل الذي ال يزاؿ متخلفا، وقد بذؿ الرجاؿ الذين 
وبملوف الثقافة الغربية كل جهدىم لكي يقيموا على أرض أجنبية صورة 
طبق األصل من حياهتم ُب الوطن كما حافظوا على االتصاؿ جبمهور 

  جاءوا منها.مواطنيهم ُب الببلد اليت



 325 

وندر أف يتأثر ىذا اعبمهور بثقافة أىل الببلد اليت يبيع دـ 
مستخدميهم الدراجات واليت زبضع لسيطرة حكومتهم، وال يبكننا أف 
نفهم التأثَت الذي يتعرض لو اجملتمع الغريب بسبب فبارسة الغرب للتجارة 

، ال يبكن العاؼبية، ولسيطرتو على اإلمرباطورايت اليت كاف يسيطر عليها
فهم ذلك بكل بساطة ُب حدود التأثَت اؼبتبادؿ بُت الثقافات. وقد أوضح 

ُب إحدى اؼبرات مقدار الثروة الثقافية اليت وبصل عليها ؾبتمع (2)لنتوف 
عن طريق التسرب أبف عدد صبيع األشياء اليت كبصل عليها من ـبتلف 

لو نفع عن طريقها، أكباء العامل، واليت يستخدمها األمريكي العادي أو ما 
وذلك ُب أثناء يـو من أايـ العادية. ولكن لنتوف مل يستطع أف يدعي أف 
أتثَت الثقافات األجنبية ُب ثقافة أمريكا ىو السبب ُب توصيل ىذه األشياء 

 إىل بد بو. 
وقد كتب ببلمنانز )إف األوربيُت ليسوا ىم الذين يتخذوف الطرؽ 

، وىذا القوؿ (0)عكس ىو الصحيح( واألفكار عن آسيا وإفريقية بل ال
تعبَت عن ميزاف التسرب الثقاُب أكثر مطابقة للواقع، وقد اعترب بعضهم 
اقتباس اؼبميزات الثقافية األجنبية كأنو يبثل ميداف خاصا من الناحية 

،وقد عرؼ Acculturationالنظرية وأهنا وصف فٍت لعبارة االنتقاؿ الثقاُب 
االنتقاؿ الثقاُب تعريفا رظبيا  18۱9سنة  لوف وردفيلد وىرسكوفيتس ُب

أبنو ىو تلك الظواىر اليت تنجم عن االتصاؿ اؼبباشر واؼبستمر بُت 

                                                 
أنثروبولوجی أمريکی وكاف أستاذا ُب جامعاهتا وآخرىا جامعة  185۱ -118۱رالف لنتوف  (2)

 The Study of Man- The Tree of Cultureبيل ومن مولداتو. 
(2) On Alien Ruland Self. Government 1960P 15. 
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ؾبموعتُت من األفراد ؽبم ثقافتاف ـبتلفتاف، وما يتبع ذلك من تغيَتات ُب 
 الطراز الثقاُب األصلي ُب إحدى اجملموعتُت أو ُب كلتهما.. 

آخر ىو التغَت الثقاُب، الذي  وىذا االصطبلح أضيق من اصطبلح
يبثل التغَت الذي وبدث داخل الثقافة، وىو من جهة أخرى أوسع من 
التمثيل الثقاُب، وىو ما وبدث عقب اؽبضم الذي يبكن أف يعترب ظاىرة 

 (9)من ظواىر االنتقاؿ الثقاُب 
ومن األسئلة اليت يسأؽبا الباحثوف ُب االنتقاؿ الثقاُب، ىل اؼبميزات 

أو العناصر أو اؼبظاىر الثقافية اعبديدة تكوف أقرب إىل القبوؿ إذا   اعبديدة
كانت تشبو أشياء موجودة فعبل ُب الثقافة اليت نتقبلها كرأي إذا كانت ال 

 تقتضى كثَتا من التغيَت اعبذري ُب السلوؾ؟ 
ويقوؿ ىرسكوفيتس، الذي يعترب أكرب العلماء األمريكيُت انتصارا 

قاُب: إف مثل ىذه العناصر أو اؼبظاىر قد تكوف لنظرايت االنتقاؿ الث
)أساليب فنية أو اذباىات أو تصورات أو وجهات نظر(، وقد كتب النتوف 
عن إحدى القبائل األمريكية، إف النماذج االنفرادية للثقافة الوطنية قد 
سهلت على أفراد من اؽبنود األمريكيُت أف يتخذوا بعض عادات البيض 

يعتمد بقية اجملموعة اليت ينتموف إليها قبوؿ تلك  دوف أف ينتظروا حىت

                                                 
ثقاُب، وفيو يقوؿ ىر دراسة االتصاؿ ال» کتاب بشَت عنوانو إىل   18۱1ظهر ُب سنة  (9)

ستكوفيتس إف االتصاؿ الثقاُب دكاف ُب وقت ما اصطبلحا سائدا ُب بريطانيا ولكن قد أغفلو 
فهو ابحث أمريكي ُب األنثروبولوجيا ( 1851 -1181األمريكيوف. أما روبرت رد فيلد)

 The Primitive World Peasant 1053وكاف أستاذا ُب جامعة شيكاجو وأىم كتبو
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العادات، وقد قاؿ ابرسنز ويبيل الناس عادة إىل اػبصائص اعبديدة 
ويرحبوف هبا أو يقبلوف استعارهتا إذا كانت ال تتعارض مع خصائصهم 
السابقة، أو إذا كاف ىناؾ شيء مشًتؾ بُت االثنُت حبيث يزوؿ ما ىناؾ 

اغبادة وىو ما يتسبب عن عدـ نعود الناس  من احتكاؾ ُب اعبوانب
 (2)عليو،

وىذا القوؿ يتضمن االستعارة مع االختيار، أما مالينوفسکی، وىو 
يفكر ُب إفريقية فقد أبدى مبلحظة حقة وىي أننا هبب أف نوجو اىتماما 

 أكرب إىل اإلعطاء مع االختيار.
عرضها  والواقع أف اػبطة الشاملة لدراسة االنتقاؿ الثقاُب، كما

لنتوف. ورد فيلد وىر سكوفيتس كدليل للبحث ُب أي مكاف ُب العامل تلك 
اػبطة عملت حسااب ؼبثل ىذه العوامل اؼبتغَتة، مثل السيطرة السياسية 
اليت قد تكوف إلحدى اجملموعتُت عندما تصل إحدانبا ابألخرى، كما أهنا 

وُب تلك أدخلت ُب حساهبا ما أحدثو استبداد اؼبستعمر من رد فعل، 
اػبطة اقتصروا على ما يعرؼ ابغبركات اؼبضادة لبلنتقاؿ الثقاُب، مثل 
رقصة األشباح، وىذا ُب الواقع من األشياء النادرة سباما، ولكن اػبطة قد 
بنيت ُب شكلها العاـ حوؿ فكرة عناصر الثقافة ىل يقبل الناس العناصر 

لعناصر؟ وعلى اعبديدة قسرا أـ دبحض اختيارىم؟ وكيف ىبتاروف تلك ا
أي ترتيب؟ وكيف يبكن فرضها فرضا؟ وىل ىناؾ عناصر ثقافية ال يبكن 
فرضها؟ وما ىي األسباب اليت تدعو الناس إىل مقاومة العناصر اؼبفروضة، 

                                                 

(1) Mitla, Town of The Souls » Univemity (1) E ،C. Parsons ) of 
Chicago Tnolications in Anthropology 1936.P 521 
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 وما أسباب اختيار عناصر خاصة؟ 

ويدخل ُب ىذه األسباب اؼبزااي االقتصادية واالجتماعية، وكذلك 
ضيها التغَتات اؼببدئية،كما يدخل فيها التوافق مع التغَتات التالية اليت تقت

النماذج الثقافية اغبالية، أما التماسك بُت العناصر الثقافية اليت حازت 
القبوؿ فعبل فذلك موضوع مستقل، وقد طلب من الباحث أف يعٍت ما 
يقوؿ ىناؾ من صراع بسبب قبوؿ عناصر جديدة، ليست منسجمة مع 

عليو أف يعنی بتعديل العناصر اؼبقبولة وإعادة  العناصر القديبة، كما هبب
تفسَتىا، إبحبلؿ عناصر جديدة مكاف أخرى قديبة، وأف يبحث أيضا عن 
مباذج من الشخصيات اليت تقبل أو ترفض العناصر اعبديدة، وعن أتثَت 

 أفراد معينُت ُب قبوؿ العناصر أو رفضها.
ويری عدـ وإف القارئ الذي يستهُت أبمر ىذه اػبطة ُب البحث 

جدواىا، ال يبلك إال أف يتصور ابعة يقابلهم اؼبشًتوف ابالمتناع عن الشراء 
أو صورة عناصر ثقافية تعرض ما تعرض السلع فوؽ منضدة البيع ُب 
الوقت الذي تذىب فيو رابت البيوت لشراء ما يلزمهن، أو أف يدفعو 

ف األمر ما تشبيو بعضهم للثقافة على أهنا قطعة عن الفسيفساء، فيتصور أ
ىو إال نوع من لعب األلغاز اليت تؤخذ منها قطعة من ىنا وقطعة من ىناؾ 

 وتستبدؿ بكل منها قطعة أخرى. 
وقد يتصور بعضهم الثقافة على أهنا كيس فبلوء ابػبرؽ، ولعلها 
تكوف صورة مبلئمة لتلك الدراسات اليت تركز اىتمامها على مصادر 

هرا جديدا من الدراسة الثقافية قد مستمدة من عناصر ـبتلفة، ولكن مظ
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حاوؿ أف هبد فيها نوعا من االنسجاـ أو أف يتصورىا، كما ُب القوؿ 
الشائع طرازا، وىو لفظ يستعمل ُب بعض األحياف ليدؿ على وجود نوع 
من االنتظاـ، إال أف الكاتبة روث بندکت عندما استعملت ىذا اللفظ  

أساسية يبكن التعرؼ  كانت تقصد أنو توجد خاصية، أو عدة خواص
عليها ُب ـبتلف مظاىر الثقافة، وحق لنا أف نذكر عن ىذه الكاتبة أهنا 

)وىي تقصد   (2)قسمت الثقافة إىل نوعُت: نوع أطقت عليو اسم أبولوين 
کبلسيکي(، ونوع أطلقت عليو اسم )ديونيس(، و)تقصد بوجو عاـ 

 عاطفي(. 
فسَت ُب حدود ومثل ىذه االختبلفات هبب أف تكوف قابلة للت

الشخصيات اليت تعترب مبوذجية, ألصحاب تلك الثقافات، وقد تزداد ىذه 
االختبلفات وضوحا حىت تصبح طرازا متميزا عن غَته، وتشكل 
الشخصيات اليت تكوف ؽبا الرغبة ُب قبوؿ القيم والعمل على صيانتها من 

ة األطفاؿ ُب الفناء. وؽبذا فقد اذبهت الدراسة إىل الطرؽ اؼبختلفة ُب معامل
ـبتلف اجملتمعات، وقد ربطت ىذه الدراسة حبالة وجود ظاىرة العدواف أو 
التسابق، أو انعدامها ُب اجملتمع، وليس ذلك ابلنسبة لؤلفراد البالغُت ُب 
ىذه اجملتمعات فحسب، بل كذلك ابلنسبة لنوع السلوؾ الذي يقابل ُب 

 ىذه اجملتمعات دبوافقة عامة.
  

                                                 
أبولوين نسبة إىل أبولو إلو اؼبوسيقى عند قدماء اليوانف، وديونيسي نسبة إىل دونيسيس إلو اػبمر  (2)

 افة( أتليف روث بندکت وىو مًتجم إىل العربية. )اؼبًتجم(عندىم. انظر كتاب )ألواف من الثق
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 ىعرية التعله: تفصريات يف سدود

إف أية نظرية من ىذا النوع ذبعل من الضروري أف نفًتض وجود 
عامل جديد التعليل كل تغَت وبدث ُب القواعد اؼبتعارؼ عليها ُب اجملتمع، 
ومن الشائع أف تؤخذ ىذه التغَتات على أهنا سبثل حالة يتخذ فيها األفراد 

ُب كتابو  (2)ابرنت وطرقا جديدة، تفسر ُب حدود نظرية التعلم. ويتحدث 
"االبتكار" عن صبيع اغباالت اليت فيها تشجيع أو إضعاؼ لقوة االبتكار 
عند أي نوع من اجملتمعات، وىو يذكران أبف االبتكار، من نوع أو من 
آخر، وجد ُب صبيع األزماف، وعنده أنو ليس ىناؾ ابتكار، وحىت ولو  

ضآلة الشأف حبيث ال كانت طريقة جديدة ُب التحية بُت الناس تعترب من 
 تستحق أف تدرج ربت نظرايتو العامة. 

وقد اىتم ابالبتكارات اليت يقلدىا الناس حىت تصبح طرازا معينا 
لشكل معًتؼ بو من أشكاؿ السلوؾ، وىو يعًتؼ أبف االبتكارات تقابل 
ُب بعض اغباالت ابلتشجيع، وُب بعض اغباالت األخرى ابلتثبيط، ولكنو 

 غزى مهما ابلنسبة لدراسة التغَت االجتماعي.ال يرى أف لذلك م
وعلى ىذا فهو يبلحظ أنو ُب الثقافات األمريكية ينتظر أف تكوف 
ىناؾ تغيَتات ُب التكنولوجيا دوف الدين أو التكوين السياسي أو تنظيم 
األسرة، وبعبارة أخرى ينتظر منهم أف يشجعوا االخًتاعات اآللية دوف 

 عي. اػبروج على النظاـ االجتما

وُب الواقع يبثل ىذا القوؿ موجزا دقيقا ؼبا يبدو لبعضنا أنو اؼبشكلة 

                                                 
(1) H. G. Barnett, “Innovation ” 1933 
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اعبوىرية ُب التغَت االجتماعي بُت الشعوب اليت ندرسها ُب ىذا الكتاب، 
وابلنسبة ؽبذه الشعوب ال حاجة ُب الواقع إىل إجراء ـبًتعات ميكانيكية، 

خًتعات إمبا تنشأ ولكن مشكلة التوفيق بُت حياهتم وبُت استعماؿ ىذه اؼب
ابلضبط من مقاومة التغيَت، وىذه اؼبقاومة شئ داخل ُب طبيعة كل ؾبتمع، 
وعن طريقها يبكن ألعضاء اجملتمع أف يعرفوا نوع السلوؾ الذي ينتظر 
منهم ونوع السلوؾ الذي ينتظرونو من غَتىم، ولعل ابرنت يشك ُب ىذا 

جملتمع يبكن أف يكوف كل مثاال  (2)القوؿ، حيث إنو يعترب صباعة السامويُت
فرد فيو ـبتلفا عن كل فرد آخر، وذلك ال يقتصر على اخًتاع أانشيد 
وخطوات للرقص ونقوش على القماش الذي ينسجونو من قشور 

 األشجار، ولكنو يشمل أيضا "الدين والتنظيم السياسي". 
وعلى الرغم من ذلك فإف للسامويُت قواعد معروفة للمراتب 

اقع أهنم يستخدموف موظفُت اختصاصيُت ليلقوا على الناس واألسبقية، والو 
نظاـ األسبقية بُت األشراؼ ُب كل إقليم، وقد بلغ من اىتمامهم هبذه 
القواعد أهنم حصلوا لؤلشراؼ على مركز خاص هبم ُب الدستور الذي 
منحتهم إايه الوالايت اؼبتحدة. وال يبكن أف يقـو نظاـ اجتماعي بغَت 

اعبميع ألدوارىم االجتماعية تبلئم العبلقات اليت تقـو  صورة مقبولة عند
 بُت الناس، وبغَت قدر من الثقة ُب أف ىذه األدوار ستؤدي أداء وافيا. 

وىم ُب كل مكاف وبافظوف على تلك الثقة عن طريق الضغط 
االجتماعي اؼبستمر، الذي يكافئ أولئك الذين ينسجموف مع النظاـ، 

                                                 

  احمليط اؽبادي.ُبالساموبوف: سكاف جزيرة ساموا ( 2)
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ف عليو، وفبا هتمنا معرفتو ُب دراسة التغَت ويعاقب أولئك الذين ىبرجو 
االجتماعي ىو ابلضبط مسألة نوع الضغط العكسي، الذي قد هبعل 
ـبالفة النظاـ شيئا يستحق أف يقدـ عليو الفرد. وىذا ُب الواقع جانب من 
اؼبوضوع لو مغزى خاص من الوجهة العملية، ولو أف الناس أدركوه إدراكا 

قـو هبا أولئك الذين يسعوف إىل ربسُت مستوايت أوُب، فإف اؼبهاـ اليت ي
اؼبعيشة بتقدًن النصائح الفنية ردبا ال تكوف أىوف احتماال، ولكن طبيعة 

 ىذه اؼبهاـ تكوف عند دراستنا أكثر وضوحا.

وقد ظهر ُب عهد أقرب إلينا من ذلك دراسات أكثر تفصيبل من 
ُب ىذا ندرسو  ، وىي تعٍت مباشرة بطراز التغَت الذي(2)الباحث دوب

الكتاب. ويسأؿ درب عن أصلح األحواؿ لتعلم "الطرؽ اعبديدة"، وعما 
وبدث لشخصية القـو الذين تتغَت أحواؽبم ابزباذىم تلك الطرؽ، وىو 
يسعي لكي هبد ُب نظرية اؼبواصبلت سببا يفسر بو: ؼباذا يستجيب الناس 

ر؟ واؼبفروض بقبوؿ أعظم إىل بعض االبتكارات الثقافية دوف البعض اآلخ
 ُب ىذه اغبالة أف ذبئ االبتكارات من اػبارج.

 تفصريات مً عله االدتناع:

إف تلك الفكرة اليت ترى أف الباحث االجتماعي هبب أال يعٍت 
عناصر السلوؾ، ولكن ابجملموع اؼبعقد من القواعد اليت تنظم العبلقات 

طريق علم  االجتماعية، ىذه الفكرة جاءت إىل علم األنثروبولوجيا عن
االجتماع، وعلى األخص بتأثَت دوركهاًن ُب اثنُت من أكرب علماء 

                                                 

(2 )l. doob. "becoming more civilized, "1960" communications in Africa". 

1962. 
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األنثروبولوجيا ُب بريطانيا ونبا: مالينوفسكي وراد كليف بروف. وقد أكد 
دوركهاًن أنبية "اغبقائق االجتماعية" اليت ال يبكن ربويلها إىل تعبَتات عن 

النفس، وقد قاؿ: الشخصية الفردية، وال يبكن تفسَتىا ُب حدود علم 
"إف اجملتمع ىو ظاىرة وراثية وإف للمجتمع تكوينو اػباص وعبلقاتو 
اؼبستمرة بُت أجزائو اليت يقـو كل جزء منها بوظيفتو، واليت تتفاعل لكي 

 تصوف حياة اجملتمع، كما تفعل األعضاء اؼبختلفة ُب اعبسم اغبي".
وؾ يقبلها وتقـو ُب اجملتمع "نظم سبثيلية صباعية" وقواعد للسل

اعبميع، ألنو من غَت ىذه النظم والقواعد ال يبكن للمجتمع أف يبقي حياً 
ربديدىا إال ُب ضمائر  -بطبيعة اغباؿ  -وىذه النظم والقواعد ال يبكن 

األفراد، ولكن ما ىو أعظم أنبية عند الباحث االجتماعي، ىو أف كل فرد 
ذا فإنو عندما ىبتار ينمو كجزء من بيئة تسلم هبذه القواعد والنظم، وؽب

لنفسو طريقًا معيناً، فهو إمبا يستجيب للضغوط والفروض االجتماعية، 
 وليس اختياره ؾبرد تعبَت عن شخصيتو.

لقد أقاـ راد كليف براوف كل عملو النظري على فكرة التكوين، 
ولكنو مل يكن يعٍت كثَتًا ابلتغَت االجتماعي، أما مالينوفسكي فقد عٍت 

ابلتغَت االجتماعي، وعاِب موضوعو عن طريق فكرة الثقافة، عناية فائقة 
وعلى الرغم من ذلك فإف فكرتو عن الثقافة اختلفت كثَتاً عن الفكرة اليت 
عرضناىا فيما سبق وذلك لسببُت: أوال: النظرية اليت أطلق عليها اسم 

ليل "الوظيفية"، واثنيًا: النظرية اليت ترى أف ما ظباىا "العناصر" اليت هبب رب
الثقافة إليها، مل تكن خصائص وإمبا كانت مؤسسات، وقد عرؼ اؼبؤسسة 
أحيااًن أبهنا ؾبموعة منظمة من أوجو النشاط، وعرفها أحيااًن أبهنا ؾبموعة 
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 من األشخاص ؽبم نظاـ يسمح ؽبم أبف يقوموا بنشاط خاص.
 مالييوفصلي والوظيفية:

"للتاريخ  "الوظيفية"، كما يفهمها مالينوفسكي، ىي التحدي
االستنباطي" وىو اتريخ نبٍت فيو من جديد ما نفرض وجوده من مراحل 
اجتماعية سابقة، وذلك أبف نفسر العادات اغبالية اليت تبدو لبعض الناس 
شيئًا شاذاً، وإف مل تكن شاذة فبل يعرؼ ؽبا تعليل، نفسرىا على أهنا 

ال بد ؽبا من "ـبلفات" من تلك اؼبراحل السابقة. وىو يرى أف كل عادة 
وظيفة يبارسها الناس من أجلها، أما إذا مل يكن للعادة وظيفة فإهنا لن تبقى 

 يل تنقرض. 
ومهمة األنثروبولوجي أف يري نظاـ اغبياة ُب اجملتمع الذي يريد أف 
يراقبو عن كثب، ال أف يبتكر نظرايت بشأف ما كاف عليو اجملتمع ُب زمن 

مستوايت البحث التفصيلي اليت أقامها سحيق، وىذا التنبيو مضافًا إليو 
مالينوفسكي ألوؿ مرة، قد جعل من األنثروبولوجيا االجتماعية ُب القرف 

 العشرين العلم الذي نعرفو. 
وقد كاف ما يقصده مالينوفسكي من وظيفة العادة ما تؤديو كبو بقاء 
 اجملتمع أو أعضائو أو نبا معا. وقد كانت بعد ذلك خطوة سهلة إىل القوؿ

أبف كل ؾبتمع ال بد أف يكوف ُب الوقت الذي يراه فيو الباحث 
األنثروبولوجي، قد بلغ اغبالة اليت هبب أف يكوف عليها، وأف أعضاءه 
أنفسهم ال يبكن أف يطلبوا أي تغيَت فيو، كما أف أي تغيَت أيتيو من 

 اػبارج، ال يبكن إال أف يكوف تغيَتا إىل ما ىو أسوأ.
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ه منطقيا إىل القوؿ أبف انتقاؿ األساليب الفنية وقد يؤدي ىذا االذبا
الغربية إىل تلك الشعوب شئ يؤسف لو، والواقع أف مالينوفسكي سبسك 
هبذا اؼبوقف ما دامت "الصورة" اليت كوهنا عن اجملتمع البسيط مستمدة من 

، ولكنو بعد أف زار جنوب إفريقية، أدرؾ أف ىذا الرأي ال (2)جزر تروبرايند
ائل السياسة ُب إقليم بلغت فيو عملية التغَت مرحلة أبعد ينفع ُب مس

بكثَت، وأهنا ال يبكن وقفها عند حد، وعند ذلك وجو اىتمامو إىل 
"االتصاؿ الثقاُب" كما عرب عنو دائمًا، ولكن ال على أنو ظاىرة تستحق 
ؾبرد اؼببلحظة، ولكن على أنو مشكلة ربتاج إىل عبلج، وقد ادعى أف ُب 

روبولوجيا أف تشَت إىل الطريق الذي يؤدي إىل "االتصاؿ الثقاُب إمكاف األنث
 الناجح".

وؼبا اذبو اىتمامو إىل ىذه اؼبسألة، كاف عليو أف هبد شيئًا من التوفيق 
بُت اذباىو السابق، وىو الرفض التاـ ألف يكوف للتاريخ شأف، وبُت دراستو 

ف اؼباضي لو ألشياء ُب جوىرىا عمليات اترىبية، وقد اعًتؼ عندئذ أ
مغزى "ألنو يعيش ُب اغباضر"، وىذا القوؿ يعٍت أف اؼبؤسسات اغباضرة 

 تستمد قيمتها من عقائد الناس بشأف أصوؿ تلك اؼبؤسسات. 

وقد فتح الباب أيضًا لدراسة قدر معُت من اتريخ السياسة 
االستعمارية، ألنو أكد اعتباره لؤلىداؼ والدوافع عند اغبكاـ 

ًا من عملية التغَت االجتماعي، وقد كاف مالينوفسكي االستعماريُت جزء
يقصد بفكرة "االتصاؿ الثقاُب الناجح" االعًتاؼ بوحدة بعيدة األمد ُب 
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اؼبصاّب بُت األوربيُت واإلفريقيُت ُب إفريقية. ولعل ىذا اؼبثل األعلى يعادؿ 
ُب غموضو اؼبثل األعلى الذي عرب عنو اؼبستعمروف فيما بعد ابسم 

 "ػ "الشركة
وُب حدود دراستو التفصيلية ؽبذا اؼبوضوع، كاف حديثو مطابقا إىل 
حد كبَت ؼبا قاؿ بو الباحثوف األحرار ُب الشئوف اإلفريقية، سواء أكانوا 
أنثروبولوجيُت أـ مل يكونوا، ومل يكن مالينوفسكي يقصد ابلتأكيد ُب عبارتو 

لعملية" أف يزيح "االتصاؿ الثقاُب الناجح" أو عبارة "األنثروبولوجيا ا
، كما فعل من جاءوا  اؼبصاعب من طريق اغبكاـ االستعماريُت، وقد قاـو
بعده، االذباه إىل اؼباضي ُب تشريح الثقافات إىل العناصر اليت تتكوف منها، 
وربديد اؼبصدر الذي يرجع إليو كل منها، ومل تكن حجتو أف ىذا العمل 

 عدًن الفائدة، ولكنو مستحيل. 
اـ لنفسو نظرية خاصة، وىي أف االتصاؿ بُت ثقافتُت وعلى ىذا أق

ينتج عنو شئ ىبتلف عن كل من الثقافتُت األصليتُت، وىذا ال يبكن فهمو 
إال إذا شرحنا الثقافة اعبديدة إىل العناصر اليت كانت تتكوف منها قببل، 
وقد كانت فكرتو عن اؼبؤسسة االجتماعية أهنا الوحدة اليت هبب عزؽبا 

استها، وىي فكرة تعترب ُب حد ذاهتا تقدما عظيما إذا قورنت إلمكاف در 
بفكرة ؾبموعة ىائلة من عناصر ثقافية ـبتلطة، وىي صبيعها متساوية من 

 حيث اؼبغزى. 

كانت فكرتو ىذه أساسًا لنظريتو عن االتصاؿ الثقاُب، وقد اعتقد 
أننا هبب أف ندرس اؼبؤسسات اؼبختلفة كبل منها على حدة، وذلك على 
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النحو الذي ينتظر ُب أي حبث إثنوغراُب "لدراسة األجناس البشرية" ولكن 
مادة البحث هبب أف ترى حبيث يتكوف منها ؾبموع منظم ُب جداوؿ من 
النوع الذي كاف يستخدمو ُب التدريس، وُب رأيو أف ىذه اعبداوؿ ألهنا 
تذكر الباحث األثنولوجي ابؼبادة اليت هبب عليو اغبصوؿ عليها، شئ 

 وىري ُب معدات الدراسة شأهنا شأف كراسة اؼبذكرات أو آلة التصوير. ج
وإين أعتقد أف بعضًا من أعظم تبلميذه قدرا قد وجدوا تلك اعبداوؿ  
كما قاؿ عنها مالينوفسكي، وإذا اعتربان خرائط اعبداوؿ "العمودية" 
وسيلة للتعليم ولتنشيط الفكر بشأف العبلقات بُت الظواىر االجتماعية 

يت مل تكن واضحة وضوحا مباشرا فإف ىذه اػبرائط تكوف وسيلة رائعة، ال
ولكن إذا اعتربانىا نظاما للتبويب من أجل عرض النتائج فإهنا تكوف أقل 

 فائدة.
وعلى الرغم من ذلك فإف مالينوفسكي اعترب أسلوبو ُب عرض 
اؼبادة، وىو أسلوب مكوف من "ثبلثة أعمدة" على أنو العمل اعبوىري 

يقدمو إىل دراسة االتصاؿ الثقاُب، وكانت طريقتو ُب معاعبة موضوع  الذي
أية مؤسسة معينة أف الباحث عليو أف يضع ُب عمودين متقابلُت اػبصائص 
اؼبتماثلة أو اؼبتضادة لتلك اؼبؤسسة ُب كل من الثقافتُت "اإلفريقية" 

ينتج عن  و"البيضاء"، وعليو أف هبعل بُت العمودين عمودا اثلثاً ىبط فيو ما
قدـ  (2)االتصاؿ بُت الثقافتُت، وقد صدر ؼبالينوفسكي بعد وفاتو مؤلف

فيو خططا تشمل السحر واغبرب والطعاـ والرايسة وحقوؽ األرض 
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وسياسة العزؿ، وال يبكن اعتبار اؼبوضوع األخَت مؤسسة من اؼبؤسسات، 
ظرية وؽبذا فإف إضافتو إىل القائمة يرشدان إىل الفرؽ ين الناحيتُت الن

والعملية عند مالينوفسكي، وُب الواقع مل يكن عموده عن البيض قاصرا 
على العناصر األوربية اليت تقابل الظواىر أو العناصر ُب العمود اإلفريقي، 
بل إنو وضع على رأس قائمة عمود "البيض" اؼبؤثرات واؼبصاّب واألغراض 

لسيطرة وىي اليت عند البيض"، وبعبارة أخرى أفكار جملموعة صاحبة ا
البيض، ابلنسبة ؼبؤسسات األغلبية اغبكومة وىم اإلفريقيوف، وما يبذلو 

 البيض من نشاط لتغَت تلك اؼبؤسسات. 
وُب الواقع كاف فبا يعنيو أف يعرؼ الطرؽ اليت يباشر هبا الناس 
مصاغبهم، إذا كانت تلك اؼبصاّب ذبعلهم على اتصاؿ دبجتمعات ؽبا 

، ويبكننا أف كبدد ؾباؿ االختبلؼ اغبقيقي مؤسسات زبتلف عن مؤسساهتم
ؼ أبف ( أبنو االعًتاacculturationبينو وبُت مدرسة االنتقاؿ الثقاُب )

الثقافات ليس ؽبا "مصاّب أو أغراض" ومن بُت أمثالو اليت كاف هبب أف 
يرددىا: "ُب بعض األحياف يكوف ذكر البُت شيئًا لو قدره" وقد أوضح 

ة اترىبية معادة، وىي أف األفراد واعبماعات عند فورتس ىذا القوؿ حبقيق
 .(2)االتصاؿ ىي اليت تتفاعل فيما بينها وليست العادات

 دراشات يف العالقات االدتناعية:

مأخوذة من  -عن األفراد واعبماعات  –تلك العبارة األخَتة 
ؾبموعة مقاالت لتبلميذ مالينوفسكي، أساسا ػبرباهتم ُب دراسة التغَت 

                                                 

(2 )culture contact as a dynamic trocess in methods of study of culture 

contact in africa international institute memorandum xv p62. 



 340 

كما كنا نسميو ُب ذلك الوقت، بصفتهم زمبلء ُب اؼبعهد الدويل   الثقاُب
اإلفريقي، أما العمل الذي قدمو فورتس إف كاف ُب حدود "االتصاؿ 
الثقاُب" فإنو جاء سابقا لذلك التغَت ُب اذباه الدراسة فبا أدى دبعظمنا إىل 
الظن أبف اجملتمع أو العبلقات االجتماعية ىي اؼبوضوع الرئيسي ُب 

 استنا، إىل أف نتأكد أف ىذا التغيَت مل يكن قاصرا على تغيَت ُب األظباء. در 
وقد كتب فورتس يقوؿ: "االتصاؿ الثقاُب عملية من نفس درجة 
العمليات األخرى ُب التعامل االجتماعي، سواء ُب اجملتمعات اليت تعرؼ 

ءة ُب القراءة، ُب أوراب وأمريكا وآسيا، أو اجملتمعات اليت ال تعرؼ القرا
ابقي أكباء العامل"، وأنو "هبب على األنثروبولوجي أف هبعل ؾباؿ عملو 
اجملتمعات ال العادات" وهبب أف يتخذ كوحدة للدراسة، وحدة عمومية 

 اؼبشاركة ُب حياة كل يـو السياسية واالقتصادية واالجتماعية..
وابلطبع كاف مالينوفسكي يتفق مع ما جاء ُب ىذه العبارة األخَتة،  

ففكرتو عن اجملموعة اؼبتعاونة ذات اؽبدؼ اؼبشًتؾ، أهنا قنطرة تربط بُت 
رأي عن الثقافة، على أهنا كياف يشتمل على فبتلكات مادية وعقلية، وبُت 
الرأي الذي ينظر إىل التكوين االجتماعي، كما عرفو راد كليف براوف، أبنو 

اعي، كما شبكة من العبلقات بُت الناس، أو على أف التكوين االجتم
ينتظر من رأي لننت، نظاـ من اؼبراتب االجتماعية لكل مرتبة منها دورىا 
اػباص، وأف دراسة التكوين االجتماعي على ىذه الطريقة يقتضي البحث 
عن ؾبموعات دائمة تربطها مصاّب مشًتكة مستمرة، وعن عبلقات دائمة 

 اوة. من السيادة أو من التبعية ومن التعاوف أو التنافس أو العد
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وىذه الدراسة تتضمن أيضًا إعداد خريطة للمجتمع وتوضع عليها 
اؼبواقع فبا هبعل اػبريطة ـبتلفة ومواقعها أكثر فبا وضعو مالينوفسكي 
لتحليل اجملتمع إىل مؤسساتو، ولكن أوجو النشاط التعاوين اليت عرب عنها 

 مالينوفسكي، ؽبا ُب صورة اجملتمع مكاف عظيم الشأف.

كنا نقدر أنبية التكوين االجتماعي وقبعل لو األسبقية  واآلف إذا  
كموضوع للبحث، فليس معٍت ذلك أننا ننكر أنبية الثقافة أو أننا 
نستعمل اظبا جديدا للشيء الواحد، ولكن معناه أننا نسأؿ عددا من 
األسئلة ذات اؼبغزى العظيم، أسئلة ال يسأؽبا كثَت فبن يدرسوف الثقافة، 

 كتايب ىذا حوؿ إجاابت ؽبذا النوع من األسئلة، وأف وقد حاولت أف أبٍت
العبلقات االجتماعية لتتضح عن طريق السلوؾ الثقاُب، وىذا أوؿ ما 
يدركو السائل ألوؿ وىلة، وىذا ىو مفتاحو إىل ربليل التكوين الذي يتعلم 
الباحث أف يدركو بينما ىو يبلحظ نواحي االنتظاـ ُب سلوؾ الناس، وُب 

 لى السلوؾ. تعليقاهتم ع
ويقوؿ الكاتب اندؿ إف االجتماع والثقافة نبا وجهاف ؼبوضوع 
واحد، وىذا صحيح ولكنهما ليسا شيئا واحدا، إننا نستطيع أف نعد قوائم 
شاملة للحقائق الثقافية، وُب نفس الوقت نغفل إىل حد كبَت العبلقات 

 االجتماعية وىذا ما يفعلو كثَت من الكتاب.
 أٌ تفصر التػيري": "ىعريات.. ال ميلً

ىل كبن ُب حاجة إىل نظرية للتغيَت االجتماعي؟ وإذا قلنا إننا ُب 
حاجة إىل مثل تلك النظرية فإف ذلك يكوف معناه أف اجملتمعات تبقى عادة 
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من غَت تغيَت عدة أجياؿ، وإننا كبتاج إىل تفسَت خاص إذا كانت اجملتمعات 
كبل من االستمرار والتغَت: ال تفعل ذلك، والرأي الذي أدفع بو ىو أف  

نتيجة التفاعل بُت العوامل االجتماعية نفسها. ومع ذلك فقد وجو بعضهم 
النقد إىل بعض نظرايت اجملتمع بوجو خاص، ألهنا "ال يبكن أف تفسر 
التغيَت"، وىذه النظرايت تستحق أف نذكر شيئا عنها، وىي صور مبالغ 

تتوصل هبا صباعة إىل ضماف  فيها عن العموميات اػباصة ابلعمليات اليت
االحًتاـ للقواعد االجتماعية، وىي نظرايت ما كاف ُب اإلمكاف بدوهنا أف 
نتقدـ كثَتا ُب دراسة اجملتمع، وينطبق ىذا النقد بوجو خاص على تلك 
النظرايت اليت تستخدـ فكرٌب "الوظيفة" و"التوازف" وسبق أف ذكران 

، وىذا اللفظ قد دخل ُب الواقع استخداـ دوركهاًن للوظيفة، ذكرا عابرا
إىل علم االجتماع عن طريق سبنسر، وىو يقصد بذلك أف يعقد تشبها 
ابلعبلقة بُت أجزاء الكائن اغبي وما يؤديو كل جزء منها كبو بقاء الكائن 
حيا، فمثبل القلب والرئتاف والقناة اؽبضمية كل منها لو وظيفتو ُب ابطن 

عن أداء وظيفتو أداء كافيا فإف اعبسم  اعبسم اإلنساين، ولو عجز أحدىا
 يبرض، وإذا توقف أحدىا سباما فإف اعبسم يبوت. 

ويبلحظ أف دوركهاًن، الذي يعرؼ عنو معظم األنثروبولوجيُت 
الربيطانيُت أكثر فبا يعرفوف عن سبنسر، ىو الذي نقل ىذا اللفظ إىل 

كر صراحة التشبيو أحباثو، عندما أشار إىل الطريقة اليت يريد هبا استخدامو ذ 
ابلكائن اغبي إذ قاؿ: "إف وظيفة التنفس أف ندخل إىل أنسجة اغبيواف 
الغازات اليت وبتاج إليها لكي يعيش". ٍب انتقل إىل وظيفة تقسيم العمل 
وقاؿ إف السؤاؿ عن تلك الوظيفة ىو ُب الواقع البحث عن اغباجة اليت 
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ذي يبكن استعمالو، تقابل ذلك، وإف لفظ "وظيفة ىو اللفظ الصحيح ال
على أف تقسيم العمل مل ىبلق عمدا لكي يؤدي غرضا خاصا، وأنو من 

 اػبطأ أف نتحدث عن وجود "ىدؼ" أو غرض لتقسيم العمل"
وقد سار مالينوفسكي ُب استخداـ ىذا اللفظ خطوات أبعد بكثَت 
من ذلك، وعارض النظرايت اليت كانت شائعة ُب العهد الذي يبدأ فيو 

وىي النظرايت اليت تفسر عادات اجملتمع البدائي على أهنا التدريس، 
"ـبلفات" عن أشكاؿ سابقة من التنظيم االجتماعي. وقد أصر على 
دراسة مثل ىذه اجملتمعات على أهنا "كليات قائمة بوظائفها"، وعلى أنو ُب 

 ىذه الكليات ليس ىناؾ شئ إال ولو معٍت. 

ى إىل تطور ُب اؼبستوايت وىذا اؼبوقف الذي ازبذه مالينوفسكي أد
اعبديدة ُب العمل اؼبيداين، بل إنو أدي ُب الواقع إىل ربليل عظيم الفائدة 
لعادات كاف اؼبفروض فيها أهنا عديبة اؼبعٌت، ولكنو انتقل من فكرة أف كل 

 شئ ُب اجملتمع لو معٌت إال فكرة أف كل شئ ُب اجملتمع ال غٌت عنو.
غريبة وىي أف كل ؾبتمع، ُب وقد نتجت عن ىذا اؼبنطق نتيجة 

الوقت الذي يتصادؼ أف يكوف بعض األنثروبولوجيُت يسجل عاداتو، ىو 
ُب اغبالة الوحيدة اليت يبكن أف يكوف عليها، وال يبكن إطبلقا أف يكوف 

 على حالة أخرى.
ولكن قبل أف يذىب مالينوفسكي إىل ىذا اؼبدى اؼبتطرؼ ُب نظرية 

اجات اجملتمع أكد حبق أف اجملتمعات التطابق بُت اؼبؤسسات وبُت ح
الصغَتة قد توصلت إىل إنتاج اؼبؤسسات اليت تتفق مع اغبياة اليت تفرضها 
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عليها بيئتها وهبب علينا أال نقوؿ جزافا إف تلك اؼبؤسسات غَت وافية 
ابلغرض، ُب الوقت الذي نقيل فيو مؤسسات أخرى كشيء مسلم بو دوف 

 تدبر ُب األمر.
احًتاـ مؤسسات اآلخرين ىو أعظم خدمة يبكن أف  وُب اعتقادي أف

يؤديها تعميم اؼبعرفة األنثروبولوجية ُب ؾباؿ الرأي العاـ، وإذا كنا نعامل 
كما يدعي   -اؼبؤسسات االجتماعية ابحًتاـ، فإف ىذا ابلطبع ال يعٍت 

أف نصر على أف تبقى تلك اؼبؤسسات ُب الوجود إشباعا للميل  -بعضهم 
 األنثروبولوجيُت. إىل اعبماؿ عند

ومع ذلك فإف تشبيو اجملتمع ابلكائن اغبي يؤدي بنا فعبل إىل 
تشبيهات أخرى حباليت الصحة واؼبرض، وىذا سرعاف ما يقودان منطقيا إىل 
أف نستنتج أف اجملتمع يكوف مريضًا إذا مل يستطع البقاء على اغبالة اليت 

الذي يباشروف فيو يرى بعض الناس أنو هبب أف يكوف عليها، ُب الوقت 
مبلحظتو. وقد رأي دوركهاًن أف جملتمع يكوف ُب حالة صحية إذا كاف 
متماسكا يعمل بقوة ضد كل ـبالفة للقواعد اليت وضعها، ولكن من 
الواضح أف التغَت االجتماعي يقتضي ُب الواقع ـبالفة القواعد، ومع ذلك 

ي خلق عبلقات فإف دوركهاًن رأي أف الوظيفة اغبقيقية لتقسيم العمل ى
جديدة العتماد أجزاء اجملتمع بعضها على بعض، وىي عبلقات تربط بُت 
الناس ُب مناطق واسعة، وتقسيم العمل من جهة أخرى يضعف التماسك 

 ُب الوحدات الصغَتة اليت تقـو على القرابة أو على اعبوار.
وإف ما رآه دوركهاًن، وما هبب أف يراه كل من ينظر إىل ؾبتمع 
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لتغَت السريع، أف ىناؾ ؾباالت للسلوؾ تكوف فيو القواعد مائعة،  معرض ا
كما أف ىناؾ أوضاعا يكوف فيها الناس خاضعُت ؼبطالب متضاربة، 
ولضغوط شديدة من نواح ـبتلفة, وال شك ُب أف ىذا شيء متعب ؽبم، 
وقد هبدوف أنفسهم عاجزين عن األداء الواُب عبميع األدوار اليت ألقيت 

وىذا بدوره قد يسبب مشقة لبعض الناس الذين مل تتحقق على عاتقهم، 
وىم يركزوف أبصارىم على  –مطالبهم، ومل يستطع األنثروبولوجيوف 

أف  -اجملتمعات الصغَتة، اليت سبر بتجربة التغَت السريع كأنو رواية سبثيلية 
يدركوا ُب صبيع اغباالت أف مثل ىذه اؼبتاعب قد توجد ُب أي ؾبتمع، وال 

 صحيح ىذا اؼبيل كلما وسعنا ؾباؿ دراساتنا. يبكن ت

ومن اإلنصاؼ أف نقوؿ عن االذباه الربيطاين، أبف شعوران أبف ىذه 
اجملتمعات تواجو بوجو خاص متاعب كبَتة، سببو إىل حد ما شعور 
الربيطانيُت ابؼبسئولية كبو تلك اجملتمعات، وىذا مظهر من مظاىر الروح 

 .(2)األبوية لو ظبعة طيبة
تقديري أف استعادة التوازف تؤدي ُب موضوعنا إىل متاعب أكرب،  وُب

وىذا على الرغم من أف بعض الذين يستعملوف ىذه االستعارة إمبا يطبقوهنا 
على األوضاع اؼبتغَتة، فمثبل يقوؿ راد كلف براوف عن التكوين االجتماعي 

رار، "إنو حالة من التوازف ال نثبت على وضع إال إذا كانت تتجدد ابستم
مثلو ُب ذلك مثل التوازف الكيميائي السيكولوجي ُب الكائن اغبي". وإذا 

                                                 

 ؼ عن االستعمار الربيطاين أنو مل يعامل الشعوب األفريقية ابلروح األبوية اليت تقوؿ هبا الكاتبة.اؼبعرو ( 2)
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 (2)اختل التوازف فإف "رد الفعل وبدث لكي يعيد التوازف".

ولكن ُب بعض األحواؿ قبد أف اختبلؿ التوازف وعودتو يسبباف 
تعديبل ُب اعبهاز االجتماعي، وإذا كاف االختبلؿ خطَتا فإف التوازف 

ا طويبل، ويبكننا أف نسأؿ: مىت نعرؼ أف اجملتمع ُب حالة يستغرؽ وقت
توازف؟ إف أعظم األنثروبولوجيُت شأان مل يستطع أف هبب على ىذا السؤاؿ 
إال إجاابت وبوطها كثَت من الغموض. وقد انؿ لفظ التوازف شهرة بُت 

ولكن األنثروبولوجيُت الربيطانيُت  (0)علماء االجتماع بسبب كتاابت ابريتو
يقتبسوف شيئا من ابريتو، ولعل الذين يستعملوف ىذا اللفظ يفهمونو  ال

دبعٌت أقل ربديدا فبا كاف يفهمو ابريتو، الذي كاف يرى أف التوازف عبلقة 
رايضية بُت قوى ـبتلفة حبيث أف أي نقص ُب إحداىا تعوضو زايدة ُب قوة 

 أخرى.
ا لديهم من ومل يطبق األنثروبولوجيوف مطلقا خطتو ُب التحليل على م

حقائق علمية. والواقع أف الذين يكتبوف عن إعادة التوازف للمجتمع ال 
أكثر فبا يفهموف عن تلك الكلمة األخرى  -كما يبدو   -يفهموف عنو 

وكل منهما تعٍت حالة  (9)اليت استعملها راد كليف براوف وىي "يوفوراي"
ع بشكل من صحة ورخاء ُب ؾبتمع يقدر الباحث وجودىا وإف كاف اجملتم

                                                 

(2 )radcliffe-prown: introduction to African political systems, 1940 p x x 11. 

اؼبشاكل ُب " عامل اجتماعي واقتصادي إيطايل، ولو دراسات 2609-2121ابريتو "( 0)
االجتماعية وتنسب إليو كثَت من اآلراء الفاشية اإليطالية وعرؼ عنو احتقاره للنظم الديبقراطية 

 وكاف أستاذا ُب جامعة لوزاف.
ىذه الكلمة من أصل يوانين ومعناىا شعور ابالنشراح والتسامي ال يستطيع اؼبرء لو تعليبل ( 9)

 (.websters' new collegiate)قاموس وبسًت )
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 األشكاؿ وبس بوجودىا.

وقد استعمل لفظ التوازف أيضا للداللة على نوع من توازف القوة، 
وقد استعملو هبذا اؼبعٍت كل من فورتس وإيفانز بريتشارد، عندما كتبا عن 
توازف النظم السياسية ونبا يقوالف عن بعض اجملتمعات اليت ال تعًتؼ 

تمع يقـو على التوازف عند كل خط بسلطة مركزية واحدة "إف استقرار اجمل
انفصاؿ وعند كل نقطة ُب اؼبصاّب اؼبتنافرة ُب التكوين االجتماعي"، وىذه 
اجملتمعات تنقسم إىل سبلالت متضامنة مل تسع ُب الواقع إىل السيطرة على 

 األخرايت. 
ولدينا سجبلت لكثَت من مثل ىذه اجملتمعات، ولكن ىناؾ ؾبتمعات 

ا سبللة واحدة السيطرة على صباعات تقيم ُب أخرى استطاعت فيه
منطقتها، ولكنها ال تنتمي إليها، ويبكننا أف نستنتج أف ىذه الطريقة ردبا  
كانت ىي السبيل لقياـ اغبكم اؼبلكي الوراثي. وعبلوة على ذلك فإف 
التوازف هبذا اؼبعٌت يشَت إىل توزيع القوة حبيث نلـز الناس ابحًتاـ اغبقوؽ، 

. وأف صبيع اآلراء (2)اؼبعٌت أضيق فبا قصد إليو راد كليف بروف على أف ىذا
الشائعة بُت الناس، واليت تنطوي على فكرة أف ىناؾ قيمة ُب صيانة أي 

وىي التوازف واالنسجاـ واالتزاف والتوفيق وغَتىا  –نظاـ اجتماعي معاصر 
ذين ال قد انتقدىا "مَتداؿ" على اعتبار أهنا أعذار يعتمد عليو أولئك ال -

 يقاموف الظلم االجتماعي بعمل ما. 

ومن اؼبؤكد حقا أف ىذه األشياء قد تستعمل ؽبذا الغرض، ولكن 

                                                 

(2 )African political systems- p.14. 
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يبدو أيضًا دبا ال يقل أتكيدًا عن ذلك أف الناس يودوف أف يشعروا أهنم 
جزء من ؾبتمع منظم. وؼبا كاف معظمهم ليسوا من ذوي اػبياؿ اػبصب، 

حدود ما ىو كائن فعبل، ال ُب حدود ما  فإهنم يبيلوف إىل أف يتم ذلك ُب
إذا كاف القـو فبن يستفيدوف  -بطبيعة اغباؿ  –وبتمل أف يكوف، وخاصة 

من النظاـ القائم، ولكن إذا كاف بقاء أي نظاـ اجتماعي معناه استمرار 
الظلم، فإف الناس، على الرغم من ذلك، ال يستطيعوف اغبياة ُب ؾبتمع 

ما أف مثل ىذا النظاـ يبكن صيانتو برد فعل من ليس فيو نوع من النظاـ، ك
النوع الذي أطلق عليو دوركهاًن "تقرير التماسك االجتماعي" وظباه راد  

 كليف براوف "إعادة التوازف". 

وال يقل عن ىذا الرأي صحة ما يقاؿ من أف ردود الفعل ىذه اليت 
ىا التقدير تثَتىا مشاعر نفسية فبا نعًته أمرًا مسلما بو، وليس فبا يثَت 

العقلي للمواقف، ىذه الردود ىي ُب الغالب قيود ربوؿ دوف تغيَت السلوؾ 
 تغيَتا قد يراه مشاىده، إف خطأ وإف صوااب، أمراً مرغوابً فيو.

وإذا كنا نعترب االتزاف حالة طبيعية ُب اجملتمع، وإذا كنا نريد أف هنمل 
ُب ىذه اغبالة وحدىا  فكرة التوفيق بُت اجملتمع وبُت أي اتزاف جديد، فإان

يبكننا أف نقوؿ أبف لبلتزاف نظرية ذبعل من اؼبستحيل علينا أف نعلل التغيَت 
وردبا يكوف اؼبرء أكثر استعدادا إلبداء ىذا النقد لتلك النظرايت اػباصة 

، وىي نظرايت يقصد هبا أف القـو يتشكلوف بثقافتهم (2)"ابلتثقيف"
ص مبوذجية، حىت إف أطفاؽبم عندما حيث تكوف ؽبم شخصية ذات خوا

                                                 

 فة تزويد الناس ابلثقافة.الذي نقصد بو اؼبؤل enculturation(التثقيف "ترصبة لفظ" 2)
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يبلغوف الرشد يكونوف قد تكيفوا حبيث إهنم يسلكوف اؼبسلك الصحيح ُب 
أي موقف يواجههم، وأننا هبب علينا أف نفًتض عملية جديدة نعلل هبا 

 فشلهم ُب شئ من ذلك.
ويبكن ألية نظرية اجتماعية تعًتؼ أبف الناس ال يتبعوف القواعد 

ية أف تعلل التغيَت االجتماعي، وإذا كانت ىناؾ إجراءات اػبلقية بطريقة آل
ؼبخالفة القواعد االجتماعية، وإذا كانت ىذه اعبزاءات ُب أغلب األحواؿ 
رادعة، فإف ىذا ال يبنعنا من القوؿ أبف اجملتمع ال بد أف ربدث فيو 
تغيَتات، إذا كانت ـبالفات القواعد االجتماعية سبر دوف عقاب ُب عدد  

 اؼبناسبات.كاؼ من 

ومن اعبائز أف نوافق على قوؿ دوركهاًن أبف اجملتمع ربل بو نكبة إذا 
خرقت صبيع قواعده ُب وقت واحد، دوف أف هبازي الذين خرقوىا، وذلك 
ال يقتضي منا أف نرتبط بذلك الرأي الذي يقوؿ أبف كل تغيَت يسبب 

 انشقاقا ُب النظاـ القائم ال بد أف يكوف مصيبة على اجملتمع.
إف ما قاـ بو األنثروبولوجيُت االجتماعيوف مل يكن ُب الواقع أقل 
األمور شأان فبا يذكران كثَتًا أبف اجملتمعات الصغَتة اؼبعاصرة، من اؼبؤكد أهنا 
مل تبق دوف تغيَت منذ ظهرت تلك اجملتمعات ألوؿ مرة بوصفها كائنات 

، ال بد أهن ا مرت ُب اترىبها بشرية، وأف صبيع اجملتمعات اليت نعرفها اليـو
خبربات غَتت تكوينها تغيَتا جذراي، وتستطيع بعض ىذه اجملتمعات أف 
تتذكر تلك التغيَتات، وخاصة ما كاف منها ُب التكوين السياسي ُب األزمنة 

 اغبديثة. 
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وابلنسبة للشعوب القليلة الباقية اليت تقـو حياهتا كلية على التنقل ال 
ها كاف استئناس اغبيواف، وكذلك كاف بد أف اغبادث اعبوىري ُب اترىب

اكتشاؼ الزراعة حاداث جوىراي، مكن الناس من اغبياة ُب قرى دائمة بدال 
من التنقل للبحث عن الثمار الربية، وإان نعرؼ أف بعض الشعوب 

 أخضعت شعواب أخرى وضمتها إليها لتكوف دولة ذات سلطة مركزية.
قامت ُب اعبزء اعبنويب  ويقولوف إنو من احملتمل أف اؼبمالك اليت

الغريب من أوغندا تكونت بسبب سيطرة الغزاة من الرعاة على السكاف 
الزراعيُت الذين كانوا مستقرين ىناؾ، ولكن كاف ىناؾ اختبلؼ كبَت ُب 
اؼبمالك اؼبختلفة بشأف مدى ما تستطيع طبقة عالية أف ربافظ على نظاـ 

 حياهتا الرعوية. 
د اعباندا، أف نكوف صورة ؼبا كاف ىناؾ وقد استطعنا من بعض تقالي

من كفاح دائم بُت ملك وحاشيتو، وقد رأى "فيرب" أف ذلك مشكلة دائمة 
ُب اغبكم الوراثي، وقد أوضح "ليتش" أف صباعة الكاتشُت ُب أعايل بورما 
عاشوا ُب نظم سياسية تتغَت ابستمرار بُت اغبكم الديبقراطي واغبكم 

 األرستقراطي.

غم من كل ما ذكرانه، فإف أعظم ىذه التغيَتات شأان ولكن على الر 
حدث منذ زمن بعيد جداً، حىت إننا ال نستطيع أف نكوف ألنفسنا صورة 
صحيحة عنو، ولعل تلك التغيَتات سبت ُب بطء شديد حىت إهنا مل تكن ُب 
الواقع حاداث عظيم الشأف، أما التطورات السياسية اليت تنجم عن غزو 

َتة لوحدة أخرى فهي أشياء أقرب عهدا، وُب بعض وحدة اجتماعية صغ
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اغباالت كانت تلك التطورات حديثة درجة أف الناس يتذكروهنا بوضوح،  
كأهنا وقائع اترىبية وليست قصصا أسطورية، حىت ىذه الوقائع ال ذبعل 

 الناس الذين خربوىا أبنفسهم يصدقوف أف ؾبتمعاهتم معرضة للتغيَت.
ف من أوائل األنثروبولوجيُت الذين وقد وصف "فورتس" الذي كا

انتقدوا فكرة وجود سباسك اجتماعي كامل، حبيث يبكن أف يقضي سباما 
على كل نزاع، وصف أيضًا اذباه صباعة التالنسي ُب اماؿ غاان كبو 
التقاليد، وقد عاش بينهم مدة سنتُت وأوضح كيف أهنم ال يروف أف نظامهم 

قد تغَت ُب  -للصراع والتنافس رغم ما ىنالك من ؾباؿ  -االجتماعي 
اؼباضي، ووبتمل أف يتغَت ُب اؼبستقبل، وليس لديهم "اتريخ ابؼبعٍت الذي 
نعرفو أنو ؾبموعة من السجبلت األصلية عن اغبوادث اؼباضية"، وىم 
"ينظروف إىل نظامهم االجتماعي كأنو نظاـ مستمر واثبت، انتقل إليهم 

أبنو "يوجد ابتداء لكل ما ىو جيبل بعد جيل". أما أساطَتىم فتقوؿ 
موجود منذ القدـ". وليس لديهم فكرة عن "ماض كاف الناس فيو يعيشوف 

 (2)ويتصرفوف دبا ىبتلف عما هبري ُب الوقت اغباضر
وبعد ىذا يقوؿ فورتس إف ىذا ال يعٍت أف عادات التالنسي ال 
تتغَت، ويعطي أمثلة لذلك، وىي كلها استجاابت للسيطرة السياسية 

لفرص االقتصادية، اليت دخلت ؾبتمع التالنسي مع اغبكم األوريب، ول
ويقوؿ بعضهم إف األنثروبولوجيُت يدفعهم إىل تصور اجملتمعات اليت 
يدرسوهنا كأهنا اثبتة ال تتغَت، أنو ال توجد سجبلت، وألهنم ال يقضوف بُت 

                                                 

(2)the dynamics of clanship amng the tallensi, 1915 p.p. 24, 29. 
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 تلك اجملتمعات زمنا كافيا يسمح ؽبم دببلحظة ما وبدث من تغيَت، ولكن
ض األنثروبولوجيُت قد تتبعوا بعليس ىذا صحيحا كل الصحة، ذلك أف 

تغَتات ُب األنظمة السياسية ابلرجوع إىل سجبلت لبعض اغبقائق مثل 
نظاـ الوراثة ابلنسبة للرؤساء، وردبا أدى بعض ىذه التغيَتات إىل فرض 
جزية على قـو مل يسبق ؽبم دفع اعبزية. وىنا حاالت نعرؼ منها أف ىذا 

دث فعبل، وىناؾ حاالت أخرى نعرؼ منها أف أصحاب السلطة فرضوا ح
أبنفسهم حل بعض اؼبنازعات اليت وقعت بُت صباعة كانوا فيما مضى 
وبلوف مشاكلهم أبنفسهم، وردبا سعت اغباجة نفسها إىل أصحاب السلطة 
ؽبذا األمر. ولكن عملية استخبلص الزرؽ من األرض، وما يقتضيو ذلك 

عاوف، يبدو أف ىذه العملية مل تتغَت تغَتا جوىراي على مر من عبلقات الت
 (2)القروف، اليت سبقت عهد "التكالب على إفريقية"

وردبا أدى إدخاؿ الربتغاليُت لبعض احملاصيل اعبديدة ُب القرف 
السادس عشر، إىل تنظيم جديد للقوي العاملة، وىذا ما ال نستطيع اآلف 

يقع ربت أيدينا أي سجل للتغَت ُب التحقق منو، ومنذ ذلك الوقت مل 
 ُب تنظيم العمل أو ُب نظاـ اؼبلكية. األصوؿ الفنية، فبا يقتضي ملموسا

 تاريخ فين غري متصل:

لكن ىناؾ أمر لو مغزى أكرب من مسألة ما إذا كانت اجملتمعات 
الصغَتة ُب إفريقية أو ؾبتمعات الفبلحُت ُب اؽبند، قد تغَتت كثَتا أو قليبل 

                                                 

قية بُت فري" ىو التنازع على تقسيم أscramble for Africaفريقية" أو ""التكالب على إ( 2)
 الدوؿ االستعمارية األمر الذي حدث ُب أواخر القرف التاسع عشر.
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رف التاسع عشر، ذلك األمر الذي ال يقبل اعبدؿ ىو أف ما حدث قبل الق
من تغيَتات ُب ذلك الوقت إمبا كاف العامل الذي دفع إليو قوى جاءت  

 كلها من اػبارج. 
وىذا االنفصاؿ ُب التاريخ الفٍت عند "األقطار اؼبتخلفة" يبدو شيئا 

مي لو أصل ابرزا ابؼبقارنة إىل خربات قـو عندىم أف تقليد البحث العل
عريق، وعندىم أيضًا نشأ اخًتاع فٍت على أثر اخًتاع فٍت سابق. وابلطبع 
يبكن أف يقاؿ نفسي الشيء عن تلك اؼبناطق الواقعة ُب نطاؽ األمم 
الغربية واليت ال يزاؿ يسودىا االقتصاد الزراعي، وقد أظهرت الدراسات 

على قلة ىذه  -اليت قاـ هبا األنثروبولوجيُت ُب أقطار البحر اؼبتوسط 
أف شعوب تلك األقطار تواجو من مشاكل التوفيق مع  -الدراسات 

الظروؼ اعبديدة ما ال ىبتلف كثَتا عن تلك اؼبشاكل اليت وصفناىا ُب ىذا 
 الكتاب.

وىذا االنفصاؿ لو مغزاه، عندما ننظر ُب النظرايت العامة اليت 
ف أبرع الكتاب مل وضعت عن التغَت االجتماعي إذ كاف إذ كاف من نتائجو أ

هبدوا إال القليل يكتبونو عن التجربة النموذجية اليت سبر هبا تلك اجملتمعات 
اليت تدخلها التنمية من اػبارج، وىم ُب مقًتحاهتم ال يعملوف حسااب 
الحتماؿ أنو من اعبائز أف يكوف قد حدث انفصاؿ ُب التاريخ الفٍت لتلك 

 -كهاًن وفيرب ابلعملية الًتاكمية اجملتمعات، وقد عٍت كتاب من أمثاؿ دور 
اليت خلقت طراز اجملتمع الذي يعيشوف  -اليت تنضم فيها عملية إىل أخرى 

 فيو. 
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أما "األشكاؿ األولية" كما قد يسميها دوركهاًن، فقد درست ُب 
عبلقتها بتحليل الظواىر اؼبعاصرة، على اعتبار أهنا كانت نقطة االبتداء، 

عامة للتكوين االجتماعي، فبا يبكن أف يوجد ُب أو أهنا توضح اؼببادئ ال
أنواع من اجملتمعات أكثر ما تكوف تباينا، وؽبذا فإف البحث ُب ىذا النوع 
من التغيَت االجتماعي، دبا فيو من إاثرة خاصة، قد تركو الباحثوف كلية 

 تقريبا إىل األنثروبولوجيُت.
ربط اتريخ ويدفع "كتابنا" ىذا الرأي أبنو إذا كاف ىناؾ خيط ي

اجملتمع من أقدـ عصوره إىل العصر اغباضر، فذلك ىو خيط االخًتاع 
الفٍت، وكما أف االخًتاعات اؼبتتالية قد زادت من سيطرة اإلنساف على 
الطبيعة، فهي أيضًا قد ظبحت لو أبف يربط دوائر من اعبماعات أكثر 

ؼ هبا من اتساعا ُب عبلقات اجتماعية مستمرة، تطبق عليها القواعد اؼبعًت 
االخًتاعات ُب األسلحة واؼبواصبلت من اؼبدى  السلوؾ. وقد زادت بعض

 الذي يبكن أف تبلغو سيطرة اغبكومات.
وأما أحدث االخًتاعات فقد زادت من اؼبدى الذي يبكن أف يبلغو 
اإلنساف من وسائل الراحة اؼبادية، كما أهنا ضبلت اعبماعات اليت تريد أف 

ئولية تنظيم نفسها من أجل التعاوف االقتصادي، تتمتع هبذه الوسائل مس
 على مقياس ما كاف اإلنساف ليحلم بو منذ قرنُت من الزماف.

 ىعريات دوركَايه وفيرب:

ولكن الكتاب الذين تصوروا أف تلك التغيَتات ىي تغَتات جوىرية 
ُب طبيعة العبلقات االجتماعية ومداىا، كانوا أكثر اىتماما ابلتاريخ األوريب 
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وبعهد أقرب إلينا بكثَت من الزمن الذي كاف فيو أسبلفنا يعرفوف شيئا عن 
 اجملبلت أو عن الكتابة.

وقد تتبعوا بعض تطورات اؼبؤسسات االجتماعية وىي تطورات ال 
يبكن أف تتكرر بطريقة عكسية، ولكنهم بدأوا القصة من مرحلة متأخرة. 

باحثُت ُب ومع ذلك فإف ما خلفو علماء االجتماع ىو مرجع ال
األنثروبولوجيا االجتماعية ُب العصر اغباضر عندما يبحثوف ُب التغَت 
االجتماعي عن نظرايت عامة ذبيب على نوع األسئلة اليت يريدوف ؽبا 

 جوااب. 
وقد كاف دوركهاًن وماكس فيرب أكثر الكتاب فضبل دبا ألقاه كل 

تمعات منهما من ضوء على ىذا اؼبوضوع، أما األوؿ فقد عٍت ابجمل
الصغَتة، وكاف غرضو على األخص أف يضع مبادئ صاغبة عبميع أكباء 
العامل، وكاف ينتظر أف هبد تلك اؼببادئ ُب ىذه اجملتمعات ُب أبسط 
أشكاؽبا، ولكنو مل يهتم اىتماما كبَتا بعمليات التطور، ولو أنو ُب حديثو 

وكوا )من عن تقسيم العمل قارف بُت التكوين االجتماعي عند صباعة األبر 
اؽبنود اغبمر ُب أمريكا الشمالية( وبُت التكوين االجتماعي عند اعبماعات 
اليت دخلت فيها الصناعة، دبا يتبع ذلك من زبصص يزداد كل يـو ُب 
ـبتلف اؼبهاـ، فضبل عن اؼبهاـ االقتصادية. وكانت حجتو أنو كلما زاد 

الذي يقـو فيو التخصص ُب اجملتمع، قرب الشبو بينو وبُت الكائن اغبي، 
كل عضو بوظيفة خاصة، وكل عضو يؤدي خدمة للمجموع، ومثل ىذا 
اجملتمع يكوف لو سباسك يفوؽ ُب شدتو ما يكوف ُب ؾبتمع تعتمد فيو وحدة 

 الشعور على ؾبرد التشابو بُت األجزاء..
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كما رأى أف ذلك موجود ُب ؾبتمعات يرتبط بعضها ببعض برابطة   
هها حبلقات الدودة األرضية، وكانت العملية  القرابة، وىي ؾبتمعات يشب

كما تصورىا ُب جوىرىا، إقامة عبلقات اجتماعية ؽبا ؾباؿ أوسع من 
العبلقات اليت هتتم بدراستها ُب ىذا الكتاب، ولكن مل يكن ىذا اؼبظهر فبا 
أاثر اىتمامو بشكل خاص، بل إنو ُب الواقع كاف أكثر اىتماما أبف يعقد 

بع تطورات، وكل ما استطاع أف يقولو عن زايد تقسيم مقارانت ال أبف يتت
العمل أف ضغط السكاف كاف ال بد أنو ىو الذي جعلو ضروراي، وزايدة 
على ذلك فإنو عندما كاف يكتب عن اجملموعات البشرية مل تكن اؼبادة 

 اإلثنوغرافية "لوصف األجناس البشرية" اليت ُب متناوؿ يده ابلقدر الكاُب.

فقد قصر أحباثو على اجملتمعات اليت ؽبا اتريخ  أما ماكس فيرب
مسجل، وكاف أكثر اىتمامو ابػبصائص اؼبميزة جملتمع رأظبايل غريب 
وابلظروؼ اليت كاف ال بد منها لظهور تلك اػبصائص، ومل يهتم ابلتطور 
التارىبي الذي أدى إىل ظهور ذلك اجملتمع، ورفض كل نظرية ؼبراحل 

االجتماعي، ولكنو مل يبلك إال أف يشاىد بعض واضحة اؼبعامل عن التطور 
اؼبيوؿ اليت بدت لو متصلة ُب التاريخ اغبديث واليت وصفها إبهباز أبهنا 

 مزيد من حرية الفكر. 
وعنده أف الدين قامت عليو أسس أخبلقية معقولة، وذلك ابإلضافة 
إىل السحر الذي اعتمد الناس عليو ُب زمن أقدـ، ولكنو مل يقل أبف 

كار اليت تقـو على ؾبرد السحر قد حلت ؿبلها أفكار تقـو على األف
األخبلؽ اػبالصة. أما ُب االقتصاد فإف ما ظباه العي وراء الكسب 
"ابؼبضاربة"، وىو ُب العادة متحالف مع السلطة السياسية، فقد أضيف 
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إليو حساب عقلي للعبلقات بُت اإلنفاؽ والدخل، وما يدخل ُب ذلك من 
عن تنظيم اإلنتاج والتجارة.. أما ُب السياسة فإنو رأى أف  خصائص نعرفها

الصورة اؼبميزة للدولة اغبديثة ىي سيادة القانوف واإلدارة، اليت تقـو على 
ىيئة بَتوقراطية غَت شخصية، ىبتار أفرادىا ؼبؤىبلهتم اليت وبصلوف عليها 

عة ابلتخصص واؼبراف، ويعينوف بعقود، وينتظر منهم أف يسعوا إىل منف
شخصية عن طريق عملهم اؼبصلحي، وأف يعملوا دبا  ينتظر منهم وفقا 
لقواعد معًتؼ هبا، وإبخبلص، ال كبو شخص بذاتو، ولكن كبو مستوايت 

 مطلقة من حسن اإلدارة.
وقد رأى فيرب أف األحواؿ اليت تقتضي أف تقـو هبا اغبكومة على 

اسية، وإقامة أسس معقولة ىي زايدة الرقعة اعبغرافية للوحدات السي
اعبيوش الثابتة، وأف اعبمهور ُب العهد اغبديث يطلب من اغبكومة ؾباال 
أكثر اتساعا ُب نواحي النشاط اؼبختلفة. وقد زادت القوة اؼبركزية ُب 
السياسة بزايدة القوة االقتصادية مرحلة دبرحلة، ويبلك من بيدىم األمر 

 أف تلك الوسائل كانت األعلى ُب الدولة اغبديثة وسائل اإلدارة، ُب حُت
ُب العصور التارىبية القديبة يبلكها أبناء اغباكم، وؽبذا كاف مركزىم يسمح 
ؽبم ابالستقبلؿ الذاٌب إذا أرادوا. ومن وسائل اإلدارة اليت عددىا فيرب 

 (2)"اؼباؿ واؼبباين وأدوات اغبرب والعرابت واػبيل وغَت ذلك"
يل ىو الذي مكن اغبكومات ومن أقوالو إف التوسع ُب االقتصاد اؼبا

من تكوين بَتوقراطية "مستنَتة"، كما أنو جعلها فبا ال غٌت عنو، كما أف 
                                                 

(2  )in h.h. gerthar c. wright politics as a vocation"" 
Millsi "from max weber" 1947 p.81. 
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بعض اغباالت اليت يذكرىا، مثل مشاكل إقامة اعبيش الثابت، ليس ؽبا ما 
 يقابلها ُب الوحدات السياسية الصغَتة اليت يعٌت ببحثها ىذا الكتاب.

ؼ إىل أف يتعرؼ على اؼببادئ مل يكن فيرب، مثلما كاف ماركس، يهد
العاؼبية اليت قبدىا ذات فعالية ُب كافة اجملتمعات واليت ال بد ؽبا أف تتخذ 
ُب صبيع اجملتمعات طريقا متوازاي. لقد كاف نبو البحث ُب مباذج اؼبؤسسات 
وما يرتبط هبا، وكانت مباذجو صورا مثالية يبكن أف تنطبق عليها اجملتمعات 

أو من بعيد وكثَت من اجملتمعات اغبقيقية كانت تضم اغبقيقية من قريب 
معامل من مباذج ـبتلفة، فمثبل مصر القديبة كانت ذبمع بُت نظامي اغبكم 
الوراثي واغبكم البَتوقراطي )اغبكم عن طريق رؤساء اإلدارات(، وؽبذا 
فمن وجهة واحدة يكوف خارجا عن اؼبوضوع أف نسأؿ ؼباذا كاف مبوذج 

أو مبوذج "السيطرة  -وىو حكم رب األسرة الكبَتة  -؟ "اغبكم الوراثي"
التقليدية" ينطبق على ما نراه ُب اجملتمعات الصغَتة ُب شكل من 

 األشكاؿ..
ولكن بعض عموميات فيرب، بشأف األسلوب الذي ينتظر أف ذبري  

عليو بعض األشياء ينطوي ُب الواقع على صور عقلية حقيقية، وإف بعض 
بَت ـبتلفة عن الصور اليت ينتظر أف زبطر على ابؿ الصور ىي إىل حد ك

ابحث ُب األنثروبولوجيا االجتماعية، وقد كاف حبثو ُب ؾبموعة القرابة ذات 
النسب األبوي واليت تقـو فيها السلطة على اػبوؼ من "شرور السحر 
الذي يصيب أولئك الذين أيتوف البدع، أو اجملتمع الذي يتغاضى عن 

ىذا البحث إمبا يشَت إىل عصر كانت فيو السلطة األبوية ـبالفة العادات"، 
أشد قوة بكثَت فبا عرفناه ُب العادة من الدراسات األنثروبولوجية، وىناؾ 
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أحباث أقرب عهدا تتحدث عن اجملتمعات اإلفريقية، اليت يغضب فيها 
اعبيل الناشئ بسبب سيطرة كبار السن، واليت يفرغ فيها صرب صغار السن 

ين، انتظارًا لبلستقبلؿ ابلسيطرة على نصيبهم من مَتاث من الراشد
 األجداد..

كما تذكر تلك األحباث اعبهود اليت يبذلوهنا لتقدًن موعد توزيع   
اؼبَتاث الذي كاف هبب حسب التقاليد، أال يكوف إال بعد وفاة أكرب 
الرجاؿ سنا، ويبثل ىذا قبد أف األحباث ُب اؽبند والصُت أيضًا تدؿ على 

اسك األسرة مل يكن إال مثبل أعلى إال ُب اغباالت اليت تكوف ؽبا أف سب
ظروؼ استثنائية مبلئمة. وإذا قبلنا أهنم كثَتا ما يفسروف اؼبرض والنكبات 
األخرى على أهنا ُب الغالب عقاب للخروج على االحًتاـ الواجب ألوىل 

 األمر، ومع ذلك فإف ىذا ال يعٍت إمكاف وجود مثل ىذا اػبروج.
ا اإلشارات اليت يذكر فيها فيرب قداسة التقاليد، وما للحاكم أم

التقليدي من سلطاف مطلق، وىو سلطاف سبنحو التقاليد نفسها للحاكم، 
تلك اإلشارات تعطينا صورة لدرجة عظيمة من "غَت اؼبعقولية" وذلك 
حسب اؼبعٌت الذي قصد إليو فيرب من ىذا التعبَت أكثر فبا تعطي ُب الواقع 

ا عن فبيزات الدوؿ الصغَتة، وال شك أف بقاء اغبكم الوراثي ليس لو تعبَت 
ما يربره إال التقاليد. وأما االعتقاد ُب أف شخصية اغباكم مقدسة فليس من 

 اؼببادئ اػبلقية اليت تقـو على حجة معقولة.

ولكن اغباكم يكوف ُب الشعائر الدينية وحدىا خاضعا قبل كل شئ 
نفس الوقت قد هبد ُب ذلك عضدا لو ُب حكمو.  إىل قداسة التقاليد، وُب



 360 

أما عن دوره كحاكم دنيوي فإف ما ينتظر منو ُب اغبكم لو قواعد موضوعة 
كما ىو   -على أسس من اؼببادئ اػبلقية، ولو أف ىذه اؼببادئ ال سبثل 

فلسفة متجانسة، وليس أمر اغباكم فقط أنو ال يستطيع أف  -معروؼ 
ادي ينفرد بو، بل إف ما ىو أقر إىل االحتماؿ يعدؿ التقاليد بعمل استبد

أنو يقابل إذا تصرؼ بطريقة استبدادية، أبشكاؿ ـبتلفة من اؼبعارضة وعدـ 
التعاوف. وقد قاؿ فيرب إف "كل نظاـ للسيطرة تتغَت شخصيتو عندما يعجز 
اغبكاـ عن أف يكونوا ُب حياهتم مبوذجا للمستوايت اليت يربروف هبا 

 (2)سيطرهتم"
عندما  (0)و بذلك يغفل االحتماؿ الذي يذكران بو جلوكمافولكن

يقوؿ إف العداوة قد تنشأ ضد فرد، بينما تكوف الوظيفة اليت يشغلها 
مقدسة )أو مسلما بقداستها( كأكثر ما كانت فيما مضى، ومع ذلك فإف 
فيرب، عندما وصف األشكاؿ اؼبميزة للنزاع على السلطة ُب ؾبتمعات ؽبا 

، اقًتح عدة احتماالت هبدىا األنثروبولوجيوف فبا تساعد ُب أنظمة متباينة
وىو ال يقوؿ أبف مثل ىذا النزاع، ال يبكن أف يكوف لو ُب وقت . اإليضاح

من األوقات إال نتيجة واحدة، ولكنو كاف أكثر اىتماما بطبيعة اجملموعات 
 البشرية اليت ينتظر منها أف تشًتؾ ُب التنافس على السلطاف.

يضًا فضل ألنو اعترب "السيطرة التقليدية" نوعا من سياسة ولفيرب أ
اغبكم، وىي السيطرة اليت تكتسب شرعيتها جملرد أهنا كانت "دائما ىناؾ"، 
وذلك على فرض صحة ذلك، وىذا يعزز ما يشاىده كثَت من 

                                                 

(2 ) as quoted by bendix: "maxweber, an in tellectual portrait. 1960 p.300.  
(0)Africa. 1955. gluckman  m.customs & conflictin 
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األنثروبولوجيُت ُب اجملتمعات الصغَتة اليت تعترب مؤسساهتا ُب الواقع شيئا 
 تغَت.ال يبكن أف ي

ىو الوحيد الذي اعترب العملية التارىبية أبكملها  (2)وقد كاف دفيلد
شيئا مستمرا، وذلك ُب حبثو عن الرأي العاؼبي ُب اجملتمعات اليت تعيش 
فيها صباعات ؽبا مستوايت ـبتلفة من حيث درجة التقدـ التكنولوجي، 

دف، ورأى أف وقد قبل راد كليف تعريف اغبضارة على أهنا سبثل اغبياة ُب اؼب
أوؿ مرحلة من مراحل التقدـ البشري كانت قبل أف توجد اؼبدف، وىي 
عنده مرحلة ما قبل التمدين، ٍب عرض جملتمعات الفبلحُت أو ؾبتمعات 
األىل واألقارب، إذ تعيش ُب الوقت نفسو مع اؼبدف، وتتأثر هبا ُب بعض 

ية وؾبتمع األىل النواحي من حياهتا، وُب أثناء حبثو عن العبلقة بُت اؼبدن
واألقارب، نراه يتتبع تلك العملية اليت تؤدي إىل ىدـ النظاـ األخبلقي 
للوحدة الصغَتة كما تتبع ما كاف فيما بعد من إعادة تنظيم ىذه الوحدات  
كجزء من وحدة أعظم، وىذا ما نعرضو للبحث ُب ىذا الكتاب، وأما 

وىم على وعي دبا  مرحلتو األخَتة فهي اؼبرحلة اليت يسعى فيها الناس
 يقصدوف إليو، من أجل ربسُت مؤسساهتم اػباصة.

 أحباخ يف عنلية التػري االدتناعي:

إف مسألة كيف وبدث التغَت فعبل ُب ؾبتمع صغَت، لتختلف ُب 
الواقع عن طبيعة التغَتات اليت يبكن للمرء مشاىدهتا. وقد حبثت ُب ىذه 

ندما أوضحت لنا كيف أف اؼبسألة فيلسوفة ىي األستاذة دوروثي آمت، ع

                                                 

(2 )r. redfield: "the primitive world& ist tranfor- mation 1953. 



 363 

فكرة األدوار االجتماعية، اليت يبكن أداؤىا أبكثر من طريقة واحدة تسمح 
بقدر من اؼبرونة ُب تفسَت العمليات االجتماعية، أكثر فبا تسمح بو صورة 
نظاـ اجتماعي يتكوف من مؤسسات يعتمد كل منها على األخرى ويعزز 

وُب مثل  (2)يبقي النظاـ قائمابعضها بعضاً، وعن طريق ؾبهودىا اؼبشًتؾ 
ىذه الصورة يكوف لكل مؤسسة وظيفة تقـو هبا، وإذا قلنا على سبيل 
اعبدؿ، إف كل وظيفة ال يبكن االستغناء عنها، فإان نعود بذلك إىل نقطة 

 يعترب كل تغيَت ُب اجملتمع عندىا حالة مرض نزؿ بو.

وقد قاؿ فَتث إف اعتماد اؼبؤسسات بعضها على بعض ُب 
جملتمعات اليت ىي أبسط تكويناً، يعٍت ُب حقيقة األمر أف نفس األشخاص ا

 (0)يؤدوف أدوارىم ُب كل مؤسسة من تلك اؼبؤسسات
ومن السهل أف نوضح أنو حيث يبلغ عدد السكاف اؼببليُت، وحيث 
يقـو نظاـ على رأسو حكومة مشًتكة وؾبموعة من القوانُت يبكن أف تقـو 

عزز غَتىا من اؼبؤسسات، كما أهنا تؤدي مهمة ىناؾ منظمات مستقلة ال ت
ليست فبا ال غٌت عنو ُب بقاء اجملموع، ولكن حىت ُب اجملتمعات الصغَتة 
يبكن أف يقع ىناؾ صراع بُت األدوار اؼبختلفة اليت ينتظر من الفرد أف 

 يقـو هبا. 
وىذا يثَت ابلنسبة لو مسائل االختيار األديب، ومثل ىذه اؼبنازعات 

جزءًا من طبيعة اؼبؤسسات ُب اجملتمع. وُب ىذا الشأف تقًتح  قد تكوف
                                                 

(2 )how far can structural studies tare account of individuals.j.of roy. An 

thro institute 1960 pp 191-200. 
(0 )firth, r.w. "elements of social organization 1951- p89. 
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األستاذة آمت أف اؼبقدرة على االبتكار اػبلقي ردبا تؤدي إىل تغيَت 
اجتماعي، ومع ذلك ال قبد ُب السجبلت أمثلة على ىذا التغيَت ُب 

 اجملتمعات اليت درسها األنثروبولوجيوف االجتماعيوف.
تلك األمثلة يبكن أف أنخذىا من  وترى األستاذة آمت أف أقدـ

اتريخ األنبياء العربيُت، ولكنها على ما نظن قد قبحت ُب  توضيح فكرة 
أف اجملتمعات ذات التكنولوجيا البسيطة ال يثقل كاىلها أعباء اعبمود إىل 

 حد أف أحداً ال يشعر ىناؾ أبف شيئا ما يرضى عنو.

البناء االجتماعي  إىل أبعد من ذلك، ؿبتجًا أبف (2)وقد ذىب ليتش
 تكوينو على إمكانيات االختيار اليت يبكن أف ُبؾبتمع صغَت وبتوي لكل 

فإف اجملتمع ال ينشأ عنها تغَت اجتماعي، والواقع أنو بغَت ؾباؿ للحركة، 
يستطيع البقاء حياً مطلقًا، ويذكر لذلك مثبل من اجملتمعات اليت تكوف فيها 

تلكات ُب يد ؾبموعات النسب ذات األصل الواحد، وفيها يتبع كل اؼبم
فرد ؾبموعة من ىذا النوع، وال يبكن أف يتبع غَتىا، وليس ىناؾ ؾباؿ 
لبلختيار. والفرد ىناؾ ينسب إىل ؾبموعتو عن طريق الوالدين فقط، ولكن 

ة لو حرية اختيار نوع العبلقات اليت ينشئها مع األقارب الذين تربطهم رابط
النسب عن طريق الوالد اآلخر، وىو ىبتار حسب تصوره ؼبصلحتو 

 اػباصة.
وقبل ذلك بُت ليتش كيف أف الكاتشُت ُب مرتفعات بورما، يستطيع 
أفراد منهم ُب أوقات ـبتلفة، أف يلجأوا إىل أفكار متضاربة عن العبلقات 

                                                 

(2 )e.r.leach: political systems of highland Burma, 1954. 
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واة االجتماعية، بعضها من نوع يؤمن ابألرستقراطية، وبعضها يؤمن ابؼبسا
بُت اعبميع، وذلك وفقًا ؼبا يكوف أكثر مبلءمة ؼبصلحتهم ُب ذلك الوقت. 
وأوضح أيضًا كيف أف الذين يكونوف ُب مركز يسمح ؽبم ابالرتقاء ُب 
اجملتمع، وبق ؽبم أف يدعوا ألنفسهم مركزًا وراثيًا ساميًا أبف يفتعلوا تسلسبًل 

 خاصاً بنسبهم. 
اغبيوية هبب أف يكوف ىناؾ  ويقوؿ ليتش: "ُب صبيع األنظمة ذات

ؾباؿ يستطيع فيو الفرد أف يتمتع ابغبرية ُب أوجو االختيار حبيث يستطيع 
  (2)توجيو النظاـ إىل ما يكوف فيو النفع لشخصو

وقد عاِب فَتث وحدة مسألة اؼبرحلة اليت يبكن عندىا القوؿ أبف 
اوري ُب ىناؾ فعبل تغَتًا اجتماعيًا على أساس دراساتو اػباصة بُت اؼب

وىم صباعة مرت هبم تغَتات اجتماعية ىائلة وبُت سكاف جزيرة  (0)نيوزيلند
ضئيلة اظبها تيكوبيا، وىي جزيرة مل وبدث فيها من التغيَتات إال الشيء 
القليل نسبياً، وقد زارىا فَتث ُب فًتتُت بينهما كبو ربع قرف، وبذلك 

د وجد أف التغَتات أمكنو تسجيل التغيَتات اليت حدثت ُب مدى جيل، وق
اليت أمكنو مشاىدهتا مل تكن كلها تنسب مباشرة إىل ضغوط خارجية، 

ُب األماكن اليت أقل بكثَت منو والواقع أف التغيَت ُب تيكوبيا النائية كاف 
وصفنا أحواؽبا ُب ىذا الكتاب، وأف زايدة عدد السكاف ُب تيكوبيا قد 

ولكن تضاعف الضغط بسبب  أدى إىل زايدة الضغط على اؼبوارد الغذائية،

                                                 

(2 )e.r. leach: on certain unconsidered aspects of double descent 

systems: man (magazine) 1962 p133. 
(0 )firth: social change in new zealans maori 1959 
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اعبفاؼ الشديد والعواصف العنيفة اليت حدثت قبل وصولو بقليل، وُب 
نظره كانت ىذه الزايدة ُب عدد السكاف واؼبوارد موجودة، وىو سباؽ ال 
بد أنو كاف موجودا ُب فًتة سابقة ال تقل عن قرف، وىو يرى أف مثل ىذه 

غَتات اجتماعية تزيد شأاًن على اغبركات السكانية البد أهنا اؼبسئولة عن ت
ما يعًتؼ بو األنثروبولوجيوف، ولكنو يقوؿ أيضًا إف كبل من ىذين العاملُت 

مل يكن سببًا ُب حدوث تغيَت  -زايدة عدد السكاف والضغط اػبارجي  –
، ولكن أتثَتنبا كاف ُب إحداث ( 2)لو شأف ُب مؤسسات ؾبتمع تيكوبيا

بُت األقساـ اؼبختلفة من ؾبتمع ظل منظما  تغيَت ُب توازف القوى والثروة 
كما كاف دائماً، وعلى األقل ما كانوا يتصوروف أنو كاف دائماً. وقد كانت 
خطة فَتث لتحليل التغَت االجتماعي أكثر تفصيبل من خطط صبيع من 
سبقوه، وىو يقوؿ عن التغَتات ُب توازف األنبية ُب صباعات من الناس 

األصلي والعبلقات الرظبية اثبتا على حالو إهنا يبقي فيهم كل من التنظيم 
 حركة اجتماعية.

وأما التعديل ُب العبلقات اػباصة ابؼبراكز االجتماعية فبا وبدث عادة 
عندما يتوىل رجل مركزًا لو سلطاف، أو عندما ىبلف ويل العهد اغباكم بعد 

تماعي، وفاتو ويتوىل اؼبسئوليات االجتماعية، ىذا يطلق عليو اإلحبلؿ االج
ولكن ال يتضح لنا سباما ما يكوف للعبلقات اعبديدة بُت األىل بسبب 

 الزواج من مكاف ُب ىذا النظاـ. 

                                                 

جنواب وخطي طوؿ  20,5بُت خطي عرض  ض جزر سليماف اليت تقعجزر تيكوبيا بع( 2)
شرقا ُب احمليط اؽبادي إىل الشماؿ الشرقي من قارة أسًتاليا وىي جزر كثَتة 296،255

 الغاابت وموردىا جوز اؽبند.
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وأما قياـ سبلالت مستقلة عن طريق االنقساـ فهذا يطلق عليو 
التكاثر االجتماعي، وإين ألشك ُب أف ىذه اؼبصطلحات وبتمل أف 

ىناؾ ؾبتمع ُب حالة سكوف  تستعمل كثَتا، ولكن وجودىا يذكران أبنو ليس
اتـ. وقد أمدان فَتث بعد ذلك بعدد من الصفات التصنيفية اليت يبكن هبا 
وصف ما كاف الناس عامة يعتربونو مظاىر التغَت االجتماعي، وىو يبيز بُت 
التغَتات اليت يكوف غرضها األوؿ التنظيم، وتلك اليت يكوف غرضها 

 التكوين. 

ي اليت ترمي إىل أف بعض اؼبهاـ اليت كانت أما التغَتات التنظيمية فه
تؤدى دائما، وأصبحت تؤدى بطريقة جديدة، وأما التغَتات التكوينية فهي 
اليت سبثل تعديبل جوىراي ُب أنواع العبلقات االجتماعية، بل ردبا زبتفي 
بعض تلك األنواع، وىو وبلل التغَت التكويٍت نفسو إىل تغَتات ُب اؼبثل 

د السلوؾ اليت يقرر اعبميع أهنا القواعد الصحيحة( األعلى )أو قواع
وتغيَتات ُب تكوين التطلعات وىي ُب الواقع ما ينتظر قـو أف يفعلو 
غَتىم، وتغيَتات ُب تكوين الفعل نفسو أي فيما يصدر من القـو من 

 أفعاؿ..

ومن احملتمل أف ىذه التقسيمات ؽبا فائدة كدليل للعاملُت ُب  
كرءوس مواضيع ترشد إىل نوع اؼبعلومات اليت هبب   اؼبيداف االجتماعي،

البحث عنها، أكثر منها كمواضيع يبكن للمرء أف يؤسس عليها نظرايت 
 عامة.
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 ٍل ييبػي ليا أٌ ىصعى إىل وضع قواىني؟:

إذا كنا نريد أف نعترب دراسة االجتماع دراسة علمية فهل وبق لنا ُب 
يبكن أف نفلح ُب ذلك؟ ىذه الدراسة أف نسعى إىل وضع قوانُت؟ وىل 

وُب ىذا اؼبوضوع ىبتلف رأي األنثروبولوجيُت، بينما علماء الطبيعة 
يرفضوف أف يكوف لؤلنثروبولوجيُت اغبق ُب أف هبعلوا نظرايهتم االجتماعية 
ُب منزلة القوانُت، بل إف الشخص العادي ينفر من فكرة القانوف ُب 

 الشئوف البشرية.

إىل اللبس ُب معٌت كلمة قانوف، وإىل  ويرجع الكثَت من ىذا اعبدؿ
عجز الناس عن تكوين الرأي واضح عن نوع اؼبيداف الذي نسعى لوضع 
قوانُت فيو، وقد كاف زعيم األنثروبولوجيُت الذين يستنكروف السعي ُب 

إف  2652وضع قوانُت اجتماعية إيفانز بريتشارد، وقد قاؿ ُب سنة 
ما يشبو ولو من بعيد ما نعرفو عن األنثروبولوجيُت مل ينتخبوا مطلقًا "

القوانُت ُب العلـو الطبيعية" األنظمة الفسيولوجية )وقد قاؿ بذلك أيضاً 
 سبنسر وارد كليف بروف( كما أهنا زبتلف عن األنظمة الفلكية. 

وقد قاؿ إيفانز بريتشارد إف علم األنثروبولوجيا أقرب إىل ذلك 
ؼبؤسسات، وؽبذا فإف ىذا العلم النوع من الدراسة التارىبية اليت تدرس ا

يسعى لوضع مباذج ال قوانُت، ويوضح استمرار اجملتمع، وليست العبلقات 
الضرورية بُت أوجو النشاط االجتماعي، وىو يفسر شئوف اجملتمع ولكنو ال 
يعللها. وقد يكوف من الصعب إدراؾ مغزى بعض ىذه الفروؽ، اليت يقوؿ 
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 (2)ست ؾبرد ألفاظ"عنها إيفانز إهنا "فروؽ عقلية ولي

وُب عهد قريب توسع ُب شرح آرائو عن قيمة ىذه الدراسة اؼبقارنة 
للمؤسسات، فبا يبكن اغبصوؿ عليو عن طريق قراءة التاريخ، وآراؤه 
ليست فبا ىبتلف معو فيها أحد من األنثروبولوجيُت اؼبعاصرين، وخاصة من 

جيُت ُب حياة يعنوف ابلتغَت االجتماعي، وىي آراء كاف األنثروبولو 
مالينوفسكي قد بدأوا يهمسوف هبا، وُب اؼبرة الثانية اليت أعرب فيها عن 
آرائو، أشار ُب إهباز إىل عجز األنثروبولوجيُت الذين وباولوف وضع قوانُت 

 اجتماعية. 
ولكن ُب ىذه اؼبرة كاف اىتمامو بتشبيو اجملتمع ابلكائن اغبي، وما 

مو ابلقوانُت الفجة اليت ظهرت ُب القرف يتبع ذلك من نتائج، أقل من اىتما
التاسع عشر عن التطور واالنتشار. وقد أضاؼ إىل ذلك قولو إننا على أية 
حاؿ قد زبلينا عن العموميات من أجل الدراسة التفصيلية حاالت معينة، 

 وؽبذا فليس ىناؾ فرؽ عملي، لو أننا تركنا الكبلـ عن القوانُت.
ذا البحث مسألة ما إذا كانت العلـو ومن اؼبسائل اليت تدخل ُب ى

االجتماعية تضارع ُب قيمتها العلـو الطبيعية، ومسألة أخرى زبتلف عن 
ذلك، وىي عما إذا كانت رباوؿ أف ذبعل البشر على قدـ اؼبساواة مع 
األشياء اليت ال تعقل، وعلى األخص ىل تنكر عليهم القدرة على االختيار 

فإف األنثروبولوجيُت غَت متفقُت ُب اعبواب اػبلقي؟ أما عن السؤاؿ األوؿ 
 عليو )على فرض أف نوع العموميات الذي يؤسسونو نوع لو قيمة(.

                                                 

(2 )evans Pritchard: social anthropology 1951 pp57-62. 
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إف القانوف العلمي يقرر العبلقة الثابتة بُت العوامل كما أنو "يتنبأ" 
دبعٌت أنو إذا عرفت عوامل كمية معينة فيمكن حسباف عوامل أخرى كميا. 

لعامل على اؼببادئ اليت تقـو عليها العبلقة وىو يفعل ذلك بفضل سيطرة ا
اليت تربطها. وقد قيل إف ىذا الفهم ال هبئ عن طريق عد األمثلة وال عن 
طرؽ التعميم من حاالت خاصة "فالطبيعيوف ال يتصيدوف أنظمة طبيعية 
من الظواىر ولكنهم يبحثوف ُب شكل األنظمة اليت يعًتؼ الناس بوجودىا 

و علم التفسَت، وأما التاريخ الطبيعي فهو علم فعبل، فعلم الطبيعة ى
 (2)الوصف

وىناؾ من األنثروبولوجيُت من يروف أنو سيحُت الوقت الذي نصل 
فيو إىل عموميات يبكن التعبَت عنها ُب شكل معادالت، ولكن معظمنا 
يرضيو أف يكوف لنا شيء أقرب إىل التاريخ الطبيعي. ويبكننا ابلتأكيد أف 

خصائص اعبماعات البشرية، وصفا أكثر تفصيبل وأدؽ ندعي أبننا نصف 
تعبَتا وأعمق فيها للعوامل اليت تؤثر فيها من أي رجل عادي يدفعو حسن 

 -أي أنو يدعي الوصوؿ إىل أنظمة  –الفهم إىل الوصوؿ إىل عموميات 
 وذلك على أساس من ؾبرد فروض ال سند ؽبا من الواقع.

نا ندعي ألنفسنا على رؤية ولكن بعض الناس العاديُت يقولوف إن
مستقبل ال يتغَت، وىم ينسوف أف أي تعميم بشأف ما ينتظر حدوثو ُب 
اؼبستقبل إمبا يعٍت: "ىذا ما كاف وبدث عامة ُب مثل ىذه الظروؼ". وقد 
المنا بعضهم على ما نبديو من إقداـ على وضع أنظمة عامة. وقد جاء 

                                                 

(2 )s. toulmin: the philosophy of science, 1955. 
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ليت يبحث فيها ىذا ذلك ُب كتاب لو انتشار واسع يبحث مواضيع كا
الكتاب، وقد قاؿ اؼبؤلف: "إف التحليل االجتماعي، وخاصة عندما 
يتشرؼ ابسم علم االجتماع، هبد دائمًا ما يغريو أبف يتخذ ُب الشئوف 
البشرية وجهة حتمية، إذ كانت مهمة التحليل االجتماعي كشف القوانُت 

ن من الضروري أو على األقل القواعد العامة للتنمية االجتماعية، ولك
دائمًا أف نتذكر أنو ال وجود لقوانُت حديدية، وإمبا ىي فرص لبلختيار تنبع 
من القيم والعقائد، فليس ىناؾ مثبل ضرورة حتمية تلـز اجملتمعات 
اإلفريقي أف تتبع طريقنا اػباص ُب التقدـ أو تلـز نظاـ األسرة أف 

 (2)يتفكك"

أحباث لعلماء االجتماع، بل وليس ؽبذا القوؿ ما يسنده ابلرجوع إىل 
إنو ُب الواقع ليس إال تعبَتاً ؾبمبل للتحيز الذي يبيل إليو الناس عامة. وإذا 
كانت "القوانُت" اليت نسعى إىل وضعها ال تزيد على كوهنا قواعد، فهي 
أيضًا ليست "قوانُت حديدية"، وليس ىناؾ حاجة إىل أف كبذر صبهور 

 ء، وكما حاولت أف أبُت قببل..القراء من نتائج خضوعنا لئلغرا
بتحليلنا، ليست قواعد  والواقع أف القواعد اليت توصلنا إليها 

ُب أي وقت من األوقات، ألي للتنمية حباؿ ما، ولكنها قواعد يبكن هبا 
صباعة تنتمي إىل ؾبتمع خاص، أف تعرؼ ما تنتظره من جَتاهنا وما ينتظره 

ا النوع من االنتظاـ ابلذات أف وجو جَتاهنا منها، وقد كاف للًتكيز على ىذ
 االهتاـ لبعض األنثروبولوجيُت أبهنم يغفلوف حقيقة التغَت االجتماعي.

                                                 

(2 )g. hunter, the new societies of tropical Africa, 1962- p332. 
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وعبلوة على ذلك فإف ىذا النوع من االنتظاـ ال يبكن أف يكوف 
مقاببل للقيم اإلنسانية ألنو ىو نفسو تعبَت عن تلك القيم، ومن األمثلة 

ـ األسرة" ذلك اؼبثاؿ الذي يعطينا اليت تذكر بوجو خاص عن تفكك "نظا
إيضاحًا مهما للفرؽ بُت القيم الربيطانية اؼبعاصرة والقيم اليت سادت ُب 
القرف التاسع عشر، ذلك إذا كنا قد فهمناىا على حقيقتها مع ما فيها من 

 غموض. 
ُب القرف التاسع عشر كاف اؼبفروض أف األسرة النووية اليت فيها 

اؼبسئولية الكاملة عن أبنائهما،  أرقي خلقيا من  وبمل الوالداف وحدنبا
األسرة اؼبمتدة ُب اجملتمعات الصغَتة، وخاصة ألف األسرة اؼبمتدة تسمح 
ُب الغالب بتعدد الزوجات، وقد عرفنا اليـو شيئًا أكثر عن األسرة اؼبمتدة 

 من حيث كوهنا مصدراً للمساعدة اؼبتبادلة. 
وبـر من تعضيدىا، ومع ذلك ويبكننا أف نعطف على الشخص الذي 

فقد تبُت من التحليل الدقيق أف األسرة النووية أقدر على انتهاز الفرص 
اؼبتاحة ُب أوقات التحرؾ االجتماعي الكبَت وأنو إذ يوجد تعاوف اقتصادي 
وديٍت ُب أشكاؿ أخرى من اعبماعات، فليس ىناؾ من دافع يذكر أو 

 ن األىل واألقارب كوحدة تعاونية.حاجة كبَتة لئلبقاء على ؾبموعة كبَتة م
ولكن ردبا كاف اؼبقصود أف األسرة إذا كانت ُب طريق التفكك ُب 
أوراب فليس ىناؾ سبب ألف تفكك األسرة كذلك ُب إفريقية، على أف 
الباحثُت االجتماعيُت ُب اؼبيداف األوريب ُب الواقع يعتقدوف أف األسرة ُب 

ن عنده فكرة أبف ىذا التفكك طريقها إىل التفكك، وإذا كاف ىناؾ م
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وبدث ُب إفريقية فبل بد أف ىذا ؾبرد تصور أو استنتاج قائم على 
مشاىدات ظباعية، ومل يقل عامل اجتماعي إنو استنبطو على أساس "قانوف 

 التقدـ االجتماعي".
ونستطيع أف نعرب تعبَتًا صحيحًا عن مقدار ثقة العامل االجتماعي 

و، كما عرب ليتش ُب قولو: "ال أريد حباؿ ما أف ُب تقديره ؼبا ينتظر حدوث
يبكن على  (2)أقًتح أف النهضة اؼبقبلة ُب أي ؾبتمع من ؾبتمعات الكاتشُت

وجو مطلق ربديدىا أو التنبؤ هبا. على العكس أعتقد أف ىناؾ على الدواـ 
فرصًا لبلختيار يستطيع بواسطتها األفراد أو ؾبموعة من األفراد أف ىبتاروا 

عدد من االحتماالت الصحيحة، ولكن قد يكوف للظروؼ أتثَتىا بُت 
اػباص الذي هبعل أنواعًا خاصة من فرص االختيار تبدو للمرء أكثر فائدة 
من غَتىا. ولكن ىذا ال يعٍت أف شخصا غريبا يبكنو أف يتنبأ ابالختيار 
الذي سيكوف فعبل، وإمبا يبكن للمرء أف يتنبأ دبا وبتمل أف يكوف، إذا  

نت لو فروض معينة بشأف ؾبموعة القيم وبشأف مقدرة األشخاص على كا
 (0)حرية التفكَت

وقد عٍت ىذا الكتاب كل العناية ابالختيارات البشرية التابعة من 
القيم واؼبعتقدات، وىو يقيم فروضًا خاصة لنوع القيم اليت تؤدي إىل أف 

يو مثل ىذه ىبتار الناس بطريقة معينة، وال بد لكل ابحث أف تكوف لد
الفروض، فليس من اؼبمكن البحث ُب سلوؾ البشر دوف أف تفرض أف 

 ىذا السلوؾ متجو إىل غاايت معينة. 
                                                 

 ُب بورما.الكاتشُت من سكاف اعبباؿ ( 2)

(0 )political systems of highland Burma p.228. 
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وىو بذلك يشَت إىل وجود خصائص مشًتكة ُب اجملتمعات الصغَتة، 
ولنا أف نسميها "قواعد" وىذه اػبصائص ترتبط بتلك القيود، اليت تلـز 

يتعاونوا ُب كل مظهر من مظاىر حياهتم اعبماعات الصغَتة من الناس أبف 
االجتماعية، ولعل معظم الفروض اليت ازبذهتا أساسًا لوضع ىذا الكتاب 

 قد يعتربىا بعض الزمبلء حقائق معادة. 
وتلخيصًا ؼبا سبق، أقوؿ: ُب كل ؾبتمع يوجد طراز معُت من السلوؾ 

تماعية يؤمن الناس أبنو الطراز اؼببلئم لكل عبلقة من العبلقات االج
اؼبتوالية، وىي اليت يتكوف منها النظاـ االجتماعي، وليس معٌت ىذا أف كل 
، ولكن معناه أف القيود اليت ربدد ما  جزء من أجزاء السلوؾ شئ ؿبتـو
يسمح بو منها معًتؼ بو عند اعبميع، وأف أولئك الذين يتعدوف اغبدود 

العقاب سيكوف جزاؤىم اؼبعارضة أو السخط من اعبماعة، وقد يكوف 
شيئًا ماداًي بدرجة أكرب. وعلى الرغم من ذلك فهناؾ من يروف ُب بعض 
األحياف أف األمر يستحق أف يقدموا عليو، وُب كل ؾبتمع يرى الناس أف 
من األشياء الطيبة احًتاـ زمبلئهم ؽبم، وامتبلؾ الثروة اؼبادية والقدرة على 

عبلقاهتم االجتماعية تصرفاً التأثَت ُب أفعاؿ الغَت، وؽبذا فإهنم يتصرفوف ُب 
 يوصلهم إىل ىذه األغراض.

ويؤدي ىذا النوع من النشاط إىل درجة معينة من اؼبرونة االجتماعية، 
حىت ُب اجملتمعات الصغَتة، ولو أف التغَت ُب النظاـ اإلصبايل للمجتمع يظل 

 بطيئاً جدًا.
فرص  أما ُب اجملتمعات اليت دخلتها الصناعة حديثا، فقد نشأت فيها
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جديدة للحصوؿ على الثروة والقوة، إبدخاؿ أساليب اإلنتاج الفنية 
اغبديثة واألنظمة السياسية اعبديدة، اليت بدوهنا ال يبكن إدخاؿ تلك 
األساليب الفنية، وأعتقد أنو من اؼبمكن على ىذا القياس أف تكوف ىناؾ 

اعبديدة،  تغَتات كثَتة ُب اجملتمع األوريب، ؽبا ارتباط وثيق بتلك الفرص
وىذا ما تنطوي عليو مؤلفات كثَت من علماء االجتماع، وكبن ُب حاجة إىل 
نظرية عامة للقوى اليت تدفع إىل التغَت االجتماعي، لكي نعلل هبا ازدىار 

 االخًتاع ُب أزمنة خاصة. 

ولكن ليس من الضروري وجود مثل ىذه النظرية، عندما نبحث ُب 
خًتاعات اغبديثة جاىزة، ويبكن ُب العادة اجملتمعات اليت دخلت إليها اال

انتهاز الفرص اعبديدة ولكن ذلك يكوف على حساب شئ من التجاوز 
عن االلتزامات القائمة، وحيث يقتضي انتهاز الفرص اعبديدة تغيَتًا جذراًي 
ُب نظاـ اغبياة، فسيكوف ىناؾ احتكاؾ بُت أولئك الذين يكسبوف وأولئك 

تغَت, وإذا فرضنا أف ما ينجم عن ذلك من الذين ىبسروف من إسباـ ال
متاعب يبكن أف يعترب دليبل على أف اجملتمع فيو حالة مرضية، إال أنو ينبغي 
أال يدعوان ذلك إىل أف نستنتج أف كل تغيَت ال بد أي يكوف تغيَتًا إىل 
أسوأ، أو أف التغيَت قد يلقي على اجملتمع الصغَت عبئًا يبلغ اغبد الذي 

ُب حاجة إىل من وبميو منو. ولكن من اؼبفيد أف يكوف أولئك  هبعل اجملتمع
الذين يعنيهم العمل على توجيو التغَت االجتماعي، سواء كانوا من القادة 
الوطنيُت أو من أعضاء فرؽ السبلـ أو كانوا مبعوثُت من ىيئة األمم 
اؼبتحدة، على علم دبواضيع االحتكاؾ، ولن يتيسر ؽبم ذلك إال بتحليل 

 قات االجتماعية.العبل
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